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Formularz zgłoszeniowy  
 
 

OTWARTA SCENA TAŃCA odc.4  6-7.10.2012 

WARSZTATY z Ryszardem Kalinowskim 

 

Data________________ 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: _________________________________________________ 

DATA URODZENIA UCZESTNIKA:__________________________________ (DD-MM-RRRR) 

ADRES ZAMIESZKANIA__________________________________________________________ 

NUMER TELEFONU UCZESTNIKA:________________________________________________ 

NUMER TELEFONU OPIEKUNA: __________________________________________________ 

ADRES E-MAIL__________________________________________________________________ 

POZIOM ZAAWANSOWANIA uczestnika   początkujący/średniozaawansowany/zaawansowany  *niepotrzebne skreślić 

DANE DO FAKTURY *jeśli wymagana 

Nazwa firmy, adres, NIP____________________________________________________________ 

 

__________________________ 

(podpis uczestnika lub opiekuna) 
* akceptuję regulamin 
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REGULAMIN 

 Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres:   
pryzmat@taniec-olsztyn.pl. Telefon kontaktowy do koordynatora: Katarzyna Grabińska 502-737-
839 

 Opłaty za warsztaty:. 
Koszt całkowity za warsztaty to 70 zł od osoby za 6h zajęć (1 grupa, 2 dni po 3h) 
Tancerze Pracowni Tańca PRYZMAT koszt za warsztaty: 50 zł  od osoby za 6h zajęć  
Karty zgłoszeniowe oraz płatność przyjmowane są do 1.10.2012.  
Płatność można dokonać w kasie MOKu Kamienica Naujacka INFORMACJA KULTURALNA 
ul.Dąbrowszczaków 3, czynna Poniedziałek-Piątek 11:00- 18:00 
lub przelewem  na konto Miejskiego Ośrodka Kultury NRB: 67 1540 1072 2001 5000 3766 0002 
Tytułem: „imię, nazwisko, warsztaty Otwarta Scena Tańca odc.4   6-7.10.2012” 

 Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona, decyduje data wpłaty pieniędzy. Organizator 
zastrzega sobie możliwość zmiany godzin zajęć. 
Po 1.10.2012 zostanie opublikowana lista osób z podziałem na grupy.  

 Organizator nie zapewnia wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdy czy zakwaterowania.  
 Opłata za warsztaty jest bezzwrotna. 
 Uczestnicy oświadczają, iż są ubezpieczeni (NNW i OC)  
 Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi ( 

nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawiania 
innych śladów) 

 Każdy uczestnik warsztatów tanecznych powinien zgłosić się na miejsce minimum 15 minut 
przed warsztatami 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki 
uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub 
skradzione uczestnikom.  

 Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach, bez zwrotu wpłaconych 
pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg zajęć. W szczególności niedozwolone jest palenie 
tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i zażywanie narkotyków.  

 Z uwagi na komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę 
osób spóźniających się. 

 Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów. Osoby nie 
przestrzegające tej zasady będą ze skutkiem natychmiastowym skreślane z listy uczestników 
warsztatów bez zwrotu pieniędzy. 

 Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz 
wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody 
innym podmiotom w tym zakresie. 

 Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji 
w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów 
współpracujących z organizatorem 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 
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