
 
Regulamin warsztatów 

 

1. Organizatorem warsztatów jest Studio Działań Kreatywnych Danceoffnia, Karolina Maria Garbacik, ul. 
Zwycięstwa 8/1 lok.10 

2. Prawo uczestniczenia w warsztatach mają jedynie te osoby, które wyślą w trybie określonym przez 
Organizatora formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem warsztatów 
dostępnym na stronie www.danceoffnia.pl. 

3. Ilość uczestników jest ograniczona. Wysłanie samego formularza zgłoszeń oraz otrzymanie maila zwrotnego 
potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w warsztacie. Organizator gwarantuje udział w 
warsztacie osobie, od której otrzymał formularz oraz pełną opłatę, o ile wpłynęła ona na konto Organizatora/lub 
za pomocą serwisu transakcyjnego.  
 
4. Organizator ma prawo zakończyć zapisy na warsztaty, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną 
dopuszczaną liczbę. W tym przypadku osoby, które opłaciły udział w nich mają prawo do przeniesienia opłaty na 
inne warsztaty lub ubiegania się o zwrot wpłaconych środków. 

5. Organizator ma prawo do odwołania całości lub części wydarzenia, jeśli ilość uczestników jest zbyt mała na 
pokrycie kosztów organizacyjnych. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na wydarzenie mają prawo do 
otrzymania zwrotu wpłaconych na konto Organizatora na ten cel pieniędzy. 

6. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w wydarzeniu zgłoszonej przynajmniej na 7 dni przed wydarzeniem, 
osobie rezygnującej przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty odpowiadającej 
kosztom, jakie poniósł dla zorganizowania wydarzenia. Wysokość potrącenia będzie zależała od konkretnego 
przypadku. Organizator podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie wartości potrąceń mogą 
stanowić większość lub całość wpłaconej kwoty. 

7. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku wydarzenia. 

8. Faktury za udział w wydarzeniu będą wystawiane na życzenie uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są 
o zgłoszenie danych do faktury mailem na adres studio@danceoffnia.pl. 
 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak 
również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach. 

11. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć tanecznych podczas warsztatów bez uzyskania od 
Organizatora zgody w formie pisemnej. 

12. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem 
niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w 
celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926. 

13. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studia 
Działań Kreatywnych Danceoffnia oraz partnerów wydarzenia w przypadku publikacji zdjęć, filmów z warsztatów 
i imprez okolicznościowych organizowanych przez Studio Działań Kreatywnych DanceOFFnia i jego partnerów. 
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