
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH TANECZNYCH POPPING 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

STOWARZYSZENIE KULTURALNE PROSCENIUM 

 

1. Organizatorem warsztatów tanecznych jest Stowarzyszenie Kulturalne Proscenium,  

ul. Okulickiego 32, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: sk.proscenium@gmail.com,  

nr konta: 23 2030 0045 1110 0000 0416 2640 BNP Paribas 

2. Warsztaty odbędą się w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 32, 

37-450 Stalowa Wola, dnia: 22 grudnia 2019 r. 

GRAFIK 

            10.00-12.00 warsztaty, 

            12.00-12.30 przerwa, 

            12.30-14.30 warsztaty. 

            Warsztaty poprowadzi Đỗ Hoàng Việt  - Shiney Warszawski Funk   S 

3. Koordynatorem warsztatów jest Urszula Wieczorek tel. 604 813 374 

4. Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane są do 15 grudnia 2019 r. 

5. Na warsztaty zapraszamy młodzież (+14 lat) oraz dorosłych 

6. Koszt warsztatów wynosi 130 zł. 

7. Organizator zapewnia uczestnikom w trakcie warsztatów wodę, a w przerwie kawę i herbatę. 

8. Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży i noclegu ponosi 

uczestnik. 

9. Gwarancję miejsca na warsztatach stanowi uiszczenie opłaty oraz wysłanie zgłoszenia na 

maila sk.proscenium@gmail.com. Decyduje kolejność wpłat na konto bankowe organizatora, 

z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. 

10. Przelewy powinny być opisane: 

imieniem i nazwiskiem, w tytule przelewu prosimy wpisać – warsztaty taneczne. 

Przelewy nieopisane nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. 

11. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zamiennym, które nie zniszczy 

podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie 

pozostawia innych śladów). 

12. Każdy uczestnik warsztatów tanecznych powinien zgłosić się na miejsce minimum 15 minut 

przed zajęciami. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki 

uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub 

skradzione uczestnikom. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania 

lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby 

niepełnoletnie. 

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

pieniędzy osób, które zakłócają przebieg zajęć. W szczególności niedozwolone jest palenie 
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tytoniu, spożywanie alkoholu, wnoszenie i zażywanie narkotyków, wnoszenie na salę 

taneczną jedzenia oraz polewania wodą parkietu tanecznego. 

15. Z uwagi na komfort zajęć, instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do niewpuszczania na salę 

osób spóźniających się. 

16. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów. Osoby 

nieprzestrzegające tej zasady będą ze skutkiem natychmiastowym skreślane z listy 

uczestników warsztatów bez zwrotu pieniędzy. 

17. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz 

wykorzystywania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać 

zgody innym podmiotom w tym zakresie w celu promocji działalności Stowarzyszenia 

Kulturalnego Proscenium. 

18. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni oraz 

zmiany obuwia. 

19. 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 i marketingowych. 

20. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator. 

 


