
REGULAMIN I EDYCJI WARSZTATÓW TANECZNYCH TUTU SIERPIEŃ 2020 
ORGANIZATOR: SZKOŁA TAŃCA I BALETU TUTU ESTERA WAWRZYNIAK 

I. Postanowienia ogólne 
1. Warsztaty taneczne stanowią część działalności Szkoły Tańca i Baletu Tutu Estera Wawrzyniak 
2. Celem warsztatów tanecznych jest popularyzacja tańca, kultury tanecznej oraz innych form 
artystycznego wyrazu, a także promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, 
młodzież. 
3. Podpisanie umowy oraz uczestnictwo w zajęciach są jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

II. Organizacja warsztatów 
1. Warsztaty taneczne odbywać się będą w TERMINIE 3.08 - 6.08. 
2. Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na warsztaty przynajmniej na 5 min. przed ich 

rozpoczęciem. 
3. W przypadku osób niepełnoletnich, rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany poczekać do 

momentu rozpoczęcia warsztatów oraz odebrać osobę niepełnoletnią po zakończeniu zajęć. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie, które oddalą się od miejsca 
prowadzenia warsztatów. 

4. Uczestników warsztatów obowiązuje odpowiedni strój oraz czyste obuwie zmienne. 
5. Akceptując regulamin uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestniczenia w warsztatach. 
6. Opłaty za warsztaty dokonuje się jednorazowo na podane przez Organizatora konto bankowe 

przed rozpoczęciem warsztatów do 1.08. W tytule przelewu muszą znaleźć się następujące 
informacje: imię i nazwisko uczestnika warsztatów, termin warsztatów, miejsce odbywania 
warsztatów, ilość wybranych technik tanecznych. 

7. Dane do przelewu: SZKOŁA TAŃCA I BALETU TUTU ESTERA WAWRZYNIAK, nr 
konta 58 1160 2202 0000 0002 8718 7660 

8. W przypadku małej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
warsztatów, w tym przypadku zwracana jest opłata za odwołane zajęcia osobom, które za nie 
zapłaciły. Uczestnicy otrzymają informację mailową lub telefoniczną.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób w grupie oraz zamknięcia listy 
uczestników danego kursu. Osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach otrzymają zwrot 
kosztów warsztatów. 

10. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie warsztatów. W takim przypadku 
uczestnik ma prawo do wycofania wpłaty za udział w zajęciach, których godziny zostały 
zmienione. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia warsztatów, w przypadku 
jeśli taka konieczność zaistnieje, o czym z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje 
uczestników. 

12. Opłata za zajęcia jest bezzwrotna ( nie dotyczy to sytuacji wymienionych w regulaminie). 
13. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów BHP i PPOŻ 

obowiązujących na terenie placówki w której odbywają się warsztaty. 
14. Organizator zastrzega sobie możliwość robienia zdjęć i nagrywania fragmentów lub całości 

zajęć dla celów promocyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie praw do wizerunku. 
15. O rezygnacji z udziału w zajęciach uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

organizatora warsztatów tel. 504-504-276, mail tutu.taniec@gmail.com 

mailto:tutu.taniec@gmail.com


16.   CENNIK: 
1 TECHNIKA - KOSZT 150 zł 
2 TECHNIKI - KOSZT 240 zł 

POJEDYNCZE WEJŚCIE - KOSZT 50 ZŁ 

III. Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane mailowo, na 

podany przez Rodzica/opiekuna uczestnika, adres w karcie zgłoszeniowej.  


