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31.08.2017r. Łąka

REGULAMIN WARSZTATÓW
Organizator- lekcjebartek Bartłomiej Dzida ul. Turystyczna 48 43-241 Łąka NIP: 6381794743
I. Uczestnictwo
1. Uczestnikiem warsztatów może być każda osoba w wieku powyżej 4 lat (dzieci i dorośli).
2. Warunkiem uczestnictwa dziecka poniżej 6 roku życia jest bezpłatna obecność opiekuna
podczas warsztatów.
3. Warsztaty muzyczne nie mają na celu nauki gry na instrumencie, dlatego są przeznaczone
także dla osób nie grających na instrumencie. Celem zajęć jest poszerzanie zainteresowań,
umuzykalnienie i rozwój pasji.
II. Zapisy
1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia nie pózniej niż 5 dni przed planowanymi
warsztatami.
2. Rezerwacji miejsca można dokonać w następujący sposób:
1. wypełniając formularz na stronie http://www.lekcjebartek.pl/?page_id=531,
2. poprzez wiadomość na lekcjebartek@gmail.com lub telefonicznie 781447477.
3. W treści wiadomości powinny się znajdować:
1. Imię i nazwisko opiekuna
2. Imię i nazwisko uczestnika
3. Adres zamieszkania
4. Termin zajęć
5. Nr telefonu i e-mail
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez lekcjebartek
Bartłomiej Dzida i ew. osób trzecich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
4. Po dokonaniu rezerwacji na adres e-mail zostanie przesłana faktura, którą należy opłacić w
wyznaczonym terminie.
II. Cennik
1. Uczestnictwo w zajęciach wiąże się z uiszczeniem opłaty wg cennika:

Cennik Warsztatów
Cena za osobę/ Opłata z góry za
zajęcia
cały semestr/ za
osobę
Uczestnik

45,00 zł

270,00 zł

Uczeń
lekcjebartek

30,00 zł

180,00 zł

Rodzeństwo 2-4
os.

30,00 zł

180,00 zł
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2. Opłatę za cały semestr można dokonać najpóźniej do 12 października 2017r i upoważnia
ona do uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach wg harmonogramu
opublikowanego na www.lekcjebartek.pl.
III. Płatność
1. Płatności należy dokonać na nr konta ING BANK ŚLĄSKI S.A. 18 1050 1315 1000 0092 0405
4929 lekcjebartek Bartłomiej Dzida ul. Turystyczna 48 43-241 Łąka NIP: 638 179 47 43
najpóźniej do dwóch dni roboczych przed planowanymi warsztatami.
2. W tytule przelewu proszę podać nr faktury.
IV. Termin zajęć, odwołanie zajęć
1. Harmonogram i miejsce w którym odbywać się będą zajęcia jest dostępny na stronie
www.lekcjebartek.pl w zakładce WARSZTATY.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania / zmiany terminu zajęć w razie zbyt małej
ilości uczestników o czym wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie najpóźniej
do 24 godzin przed planowanymi warsztatami.
3. Jeśli zajęcia zostaną odwołane z winy Organizatora i nie zostanie wyznaczony nowy termin
zajęć, opłata (odpowiadająca wysokością ilości odwołanych zajęć) zostanie zwrócona
Uczestnikowi.
4. Brak uczestnictwa w zajęciach, które odbyły się zgodnie z harmonogramem nie upoważnia
Organizatora do zwrotu zapłaconej opłaty za uczestnictwo.
5. Jeśli Uczestnik dokona opłaty za zajęcia i nieobecność zostanie zgłoszona do 24 godzin przed
zajęciami, przysługuje mu prawo do odrobienia tych zajęć w innym terminie- o ile nie były to
ostatnie zajęcia w semestrze i są wolne miejsca.

