
ANEKS NR 1  

z dnia 1 sierpnia 2019 roku 

do Zarządzenia Dyrektora Nr 26/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia 

REGULAMINU UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

W RAMACH KCC DANCE INTENSIVE 

 

§ 1 

Punkt I.3 regulaminu Uczestnictwa w warsztatach w ramach KCC DANCE INTENSIVE (dalej: 

„Regulamin”) ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: 

„Warsztaty w ramach KCC Dance Intensive odbędą się w dniach 26 - 31 sierpnia 2019 r. i 

obejmują: warsztaty z pedagogami: Nuhacet Guerra Segura, Josephem Lee, Iwoną 

Olszowską oraz Tomaszem Pacanem. Warsztaty obejmują od 6 godzin dziennie (28 i 31 

sierpnia) do 7 godzin 15 minut dziennie (26, 27, 29 i 30 sierpnia), łącznie 41 godzin. 

Warsztaty są przeznaczone dla osób pełnoletnich posiadających umiejętności i doświadczenie 

taneczne na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.” 

§ 2 

Punkt I.4 lit. c) Regulaminu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: 

„c) Warsztatach – rozumie się przez to: warsztaty z pedagogami: Nuhacet Guerra Segura, 

Josephem Lee, Iwoną Olszowską oraz Tomaszem Pacanem odbywające się w terminie 26-31 

sierpnia 2019.” 

§ 3 

Powyższa zmiana nie ma wpływu na termin i długość trwania Warsztatów. 

§ 4 

W punkcie II Regulaminu zostają dodane podpunkty 9 – 11: 

„9. Uczestnik może wziąć udział w pojedynczych lekcjach trwających 1 godzinę 15 minut z 

pedagogami: Iwona Olszowska i Tomasz Pacan oraz w ścieżkach warsztatowych z pedagogami: 

Nuhacet Guerra Segura i Joseph Lee. Jedna ścieżka warsztatowa obejmuje 6 dni warsztatów z 

jednym pedagogiem, po 3 godziny dziennie, tj. łącznie 18 godzin zajęć. 

 

10. Zapisu na pojedyncze lekcje oraz poszczególne ścieżki warsztatowe w ramach KCC Dance 

Intensive można dokonać poprzez zaakceptowanie Regulaminu warsztatów oraz wypełnienie 

on-line karty zgłoszenia znajdującej się na stronie www.krakowskiecentrumchoreograficzne.pl  

 

11. Organizator wprowadza opłaty: 

 

a. 30 złotych (słownie: trzydzieści złotych) za jedną lekcję trwającą 1 godz. 15 min. z 

Iwoną Olszowską lub z Tomaszem Pacanem w ramach KCC Dance Intensive 

b. 670 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych) za jedną ścieżkę warsztatową 

w ramach KCC Dance Intensive tj. warsztat z jednym pedagogiem (Joseph Lee lub 

Nuhacet Guerra Segura) przez 6 dni – łącznie 18 godzin zajęć  

http://www.krakowskiecentrumchoreograficzne.pl/


c. 770 złotych (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych) za jedną ścieżkę warsztatową 

z noclegiem w ramach KCC Dance Intensive tj. warsztat z jednym pedagogiem (Joseph 

Lee lub Nuhacet Guerra Segura) przez 6 dni – łącznie 18 godzin zajęć plus nocleg 

 

§ 5 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 


