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REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO  

22-23 lutego 2014r. 

 

 

 Organizatorem warsztatów jest Krakowskie Centrum Choreograficzne – Nowohuckie 

Centrum Kultury. 

 Warsztaty Tańca Współczesnego trwają dwa dni- 22-23 lutego 2014r.  i obejmują 

cztery bloki zajęć po 3 godziny, razem 12 godzin zegarowych. 

 Koszt warsztatów to: 

- 200 zł - w przedsprzedaży do 12 lutego 2014 r 

- 200 zł- bez względu na termin- członkowie Pracowni MetaFizyczna 

- 240 zł – od 13 lutego 2014r. 

- 80 zł za jeden blok 3 godz. lub odpowiednio 160 zł za dwa bloki 

 Dla Tancerzy Pracowni MetaFizyczna koszt warsztatów wynosi niezmiennie 200 zł, 

jednak zgłoszenia przyjmowane będą w miarę wolnych miejsc. Wszystkich 

aplikujących obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. 

 Aby zgłosić się na warsztaty należy wysłać maila z zapytaniem o wolne miejsca na 

adres: agata.syrek@nck.krakow.pl i czekać na odpowiedź. Dopiero po otrzymaniu 

zgody od Organizatora można dokonać przelewu i wysłać uzupełnioną kartę zgłoszenia 

wraz z załączeniem potwierdzenia wpłaty. Wypełnienie tych formalności gwarantuje 

miejsce na liście uczestników warsztatów. Każdy z uczestników otrzyma 

potwierdzenie drogą mailową o dopełnieniu pełnej procedury. Z uwagi na ograniczoną 

liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń i terminowych wpłat.  

 Przelewy na konto Organizatora : 

 

Nowohuckie Centrum Kultury 

Pekao SA 37 1240 4722 1111 0000 4850 7257 

 

 należy opisywać: 

 Imieniem i nazwiskiem aplikującego 

 Nazwą : Warsztaty Tańca Współczesnego 22-23 lutego 2014r. 

 

 Przelewy nieopisane nie będą brane przez Organizatora pod uwagę.  

 

 Nie należy dokonywać żadnych wpłat na konto Organizatora jeśli na stronie 

Organizatora lub w wysyłanym mailingu pojawi się informacja o zamknięciu grupy 

warsztatowej! 

 Każdy uczestnik warsztatów tanecznych powinien zgłosić się na miejsce 22 lutego 

2014r., lub w dniu wybranego przez siebie bloku, 30 minut przed rozpoczęciem zajęć! 

aby w biurze organizacji warsztatów dokonać rejestracji i odebrać identyfikator. W 

biurze uczestnik może być poproszony o okazanie dowodu tożsamości. 

 W warsztatach mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie 

zobowiązane są mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uczestniczenie w 

warsztatach. Rodzic lub opiekun ponosi wówczas pełną odpowiedzialność za przejazd  

i pobyt swojego podopiecznego na warsztatach. 
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 Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób w grupie oraz 

zamknięcia listy uczestników warsztatów w wybranym przez siebie momencie.  

 Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w grafiku warsztatów.  

 W przypadku małej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 

warsztatów. W tym przypadku opłata za odwołane warsztaty zostanie zwrócona 

wszystkim uczestnikom w całości. Uczestnicy otrzymają informację mailową.  

 Całkowity koszt warsztatów, przejazdu, pobytu, wyżywienia i ubezpieczenia ponosi 

uczestnik.  

 Opłata za zajęcia jest bezzwrotna. Osoby, które z przyczyn osobistych, nie z winy 

Organizatora, nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, mogą bez konsekwencji 

finansowych wycofać swoje zgłoszenie do dnia 14 lutego!, otrzymując tym samym 

możliwość pełnego zwrotu dokonanych wpłat. Osoby, które wycofają swoje zgłoszenie 

po 14 lutego nie będą miały podstaw, aby ubiegać się o zwrot wpłat. 

 Uczestnicy, którzy nie będą legitymować się identyfikatorem przed każdym 

warsztatem, nie zostaną wpuszczeni na salę taneczną. W przypadku zagubienia 

identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do biura organizacji warsztatów. 

 Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach, bez zwrotu 

wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg zajęć. W szczególności 

niedozwolone jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i zażywanie 

narkotyków. Wnoszenie na salę taneczną jedzenia jest zabronione. 

 Z uwagi na komfort uczestników osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone  na salę! 

 Na salę taneczną można wchodzić jedynie boso, w skarpetkach lub w obuwiu 

przeznaczonym do tańca (nie brudzącym, nie rysującym podłogi baletowej).  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe 

wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, 

zniszczone lub skradzione uczestnikom. Sugerujemy aby uczestnicy warsztatów 

posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.  

 Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatora 

oraz prowadzącego warsztaty.  

 Organizator ma pełne prawa do fotografowania i nagrywania zajęć oraz wykorzystania 

uzyskanego materiału na potrzeby promocyjne i archiwalne Krakowskiego Centrum 

Choreograficznego i Nowohuckiego Centrum Kultury. Tym samym uczestnik 

warsztatów udziela zgody na wykorzystanie swojego wizerunku na powyższe cele. 

 Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości  

i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika, warunków uczestnictwa oraz  

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach 

informacyjnych. 

 
 
 
                                                                                                                               


