
COME ON, MR. LABAN - WARSZTATY, 29 KWIETNIA – 03 MA JA 2013 R. 
PRZEKRACZAJ ĄC GRANICE - KONFERENCJA, 03 - 05 MAJA 2013 R. 

  
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
Warsztaty i konferencja przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Zajęcia odbywać się będą w profesjonalnych salach 
ćwiczeń Zespołu "Śląsk" na terenie kompleksu parkowo-pałacowego w Koszęcinie. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo ewentualnej zmiany programu. Organizatorzy nie zapewniają dojazdu do Koszęcina. Organizatorzy nie 
ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (polisę 
ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków można zakupić we własnym zakresie). Nie dopuszcza się 
udziału w warsztatach osób nie związanych bezpośrednio z warsztatami lub uczestniczących tylko w konferencji. 
Wejście tylko za zgodą prowadzących zajęcia. Zabrania się także nie uzgodnionej rejestracji przebiegu zajęć. 
 
Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 2 kwietnia 2013 roku.  
Lista osób zakwalifikowanych ukaże się na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
Informację  o zakwalifikowaniu do warsztatów otrzymają Państwo po 2 kwietnia 2013 roku. 
 
 
WARSZTATY I KONFERENCJA:  700 zł  
Cena obejmuje: 
6 noclegów w pokoju 3-osobowym typu studio od 29 kwietnia do 5 maja 2013 r. 
wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) od obiadu 29 kwietnia do śniadania 5 maja 2013 r.  
udział w warsztatach w dniach 29 kwietnia-3 maja 2013 r. 
udział w konferencji w dniach 3-5 maja 2013 r.  
udział w warsztatach konferencyjnych 4 maja 2013 r. 
udział w kolacji w formie grilla dnia 4 maja 2013 r. 
Dopłata do pokoju 1-osobowego na warsztaty- cały pobyt: 150 zł/osoba   
 
KONFERENCJA: 200 zł  
Cena obejmuje: 
2 noclegi w pokoju 3-osobowym typu studio od 3 do 5 maja 2013 r. 
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) od kolacji 3 maja do śniadania 5 maja 2013 r. 
udział w koncercie finałowym warsztatów 3 maja 2013 r. 
udział w warsztatach konferencyjnych 4 maja 2013 r. 
udział w konferencji w dniach 3-5 maja 2013 r.  
udział w kolacji w formie grilla dnia 4 maja 2013 r. 
Dopłata do pokoju 1-osobowego na konferencję- cały pobyt: 150 zł/osoba 
 
ZALICZKA : 
 
1. W przypadku wyboru opcji „warsztaty i konferencja” należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na podane     
    konto Zespołu "Śląsk" do dnia 9 kwietnia 2013r , po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu do warsztatów. 
2. W przypadku wyboru opcji konferencja całość opłaty w wysokości 200 zł należy wpłacić 
    do dnia 9 kwietnia 2013r. 
3. W treści przelewu proszę wpisać: European Laban Platform  i odpowiednio Konferencja  lub Warsztaty i  
    konferencja 
4. Konto Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” :  
    ING Bank Śląski o/Lubliniec  41 1050 1155 1000 0005 0096 6221 
5. W wypadku rezygnacji nie przewidujemy zwrotu zaliczki oprócz wyjątkowych, umotywowanych pisemnie    
    przypadków losowych. 
6. Brak wpłaconej zaliczki w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach. 
7. Pozostałą kwotę należy wpłacić na podane konto bankowe do dnia 24 kwietnia 2013 r . 7 
 
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. 
  
WYMAGANE DOKUMENTY:  
1. Karta zgłoszenia. 
2. Ksero dowodu tożsamości . 
 
Adres wysyłki: 
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny 
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin 
tel: +48 34 310-64-03, fax: +48 34 310-64-16 
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl 


