REGULAMIN WARSZTATÓW TANECZNYCH HIP-HOP I WARSZTATÓW
TANECZNYCH JAZZ
1. Organizatorem Warsztatów tanecznych HIP-HOP i Warsztatów tanecznych JAZZ jest
KS Manufaktura Tańca.
2. Termin i miejsce Warsztatów: 21.03.2020 r., Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Mszanie Dolnej. Adres: ul. Sienkiewicza 2, 34-730 Mszana Dolna.
3. Osoby prowadzące Warsztaty: HIP-HOP - ERIC LUBUKAYI, JAZZ - STEFANO SILVINO
4. Prawo do uczestniczenia w Warsztatach mają osoby, które zostaną wpisane na listę uczestników
(pod warunkiem dostępnych miejsc, co zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez
Organizatora), a także uiszczą na miejscu opłatę w wysokości 30 zł od Uczestnika.
Zapisy na Warsztaty odbywają się do 16.03.2020 r. poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail
Organizatora: manufakturatanca@gmail.com. Przyjmowane są zapisy indywidualne oraz
zorganizowanych grup, których opiekunowie proszeni są o spisanie danych podopiecznych w
jednym zgłoszeniu. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, informacje o grupie
wiekowej i stylu tańca, a także nazwę klubu tanecznego, do którego Uczestnik przynależy.
5. W przypadku rezygnacji z wzięcia udziału w Warsztatach, prosimy o niezwłoczne
poinformowanie o tym fakcie Organizatora w celu zwolnienia miejsc innym zainteresowanym.
6. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku Warsztatów i obowiązek
poinformowania o nich Uczestników.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki
podczas Warsztatów - Uczestnicy biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności Uczestników
Warsztatów, jak również za szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na Warsztatach.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym
będą odbywać się Warsztaty.
10. Organizator nie ubezpiecza Uczestników biorących udział w Warsztatach i nie sprawuje opieki
nad osobami nieletnimi.
11. Organizator informuje, że przebieg Warsztatów może być rejestrowany z wykorzystaniem
kamer i aparatów fotograficznych.
12. Fotografie i nagrania zarejestrowane podczas Warsztatów mogą być rozpowszechniane w celach
promocyjnych Organizatora na stronie internetowej oraz na profilach w mediach
społecznościowych.
13. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
14. Wszystkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Warsztatów
Wojciech Kęska, tel.: 888 154 021.

PLAN WARSZTATÓW
HIP-HOP

JAZZ

I grupa - do 12 lat (ERIC)

I grupa - do 12 lat (STEFANO)

11:00-12:00

15:00-16:30

II grupa OPEN (VIOLETA)

III grupa - pow. 12 lat (STEFANO)

12:00-13:30

16:30-18:00

III grupa - pow. 12 lat (ERIC)
13:30-14:30
Bardzo prosimy o przybycie minimum pół godziny przed rozpoczęciem zajęć.

