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REGULAMIN I WARSZTATÓW TAŃCA WSPÓŁECZNEGO 
Warszawa, 26-27 stycznia 2013 roku 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem warsztatów jest Zubek Film Production Andrzej Zubek, ul. Stawki 
4A/32, 00-193 Warszawa, tel. +48 501 094 095. 

2. Termin warsztatów: 26-27 stycznia 2013 r. 

3. Na warsztaty mogą zgłosić się osoby nieprofesjonalnie zajmujące się tańcem, 
tancerze oraz nauczyciele tańca. Każdy z uczestników zapisuje się na wybrany 
stopień zaawansowania na dwa dni warsztatów. Nie ma możliwości wykupienia tylko 
jednego dnia albo zajęć u wybranego pedagoga. Obowiązuje następujący podział na 
grupy: 

A – grupa początkująca – tu zapraszamy osoby: 
 zainteresowane poznaniem tańca współczesnego, 
 pragnące poznać możliwości własnego ciała, 
 pragnące rozwinąć swój potencjał twórczy i zajrzeć do świata teatru tańca, 
 biorące udział w zajęciach z techniki tańca współczesnego od 6 mies. do 1 roku, 
 uczestniczące w warsztatach tańca współczesnego od 6 mies. 1 roku. 

 B – grupa średniozaawansowana – tu zapraszamy osoby: 
 posiadające podstawową świadomość własnego ciała, 
 posiadające podstawową znajomość nomenklatury tańca współczesnego, 
 biorące stały udział w zajęciach z techniki tańca współczesnego od min. 2 lat, 
 uczestniczące regularnie w warsztatach z tańca współczesnego od min. 2 lat, 

 C – grupa zaawansowana – tu zapraszamy osoby: 
 posiadające bardzo dobrą znajomość nomenklatury tańca współczesnego, 
 posiadające wysoką świadomość własnego ciała, 
 biorące stały udział w zajęciach z techniki tańca współczesnego od min. 4 lat, 
 uczestniczące regularnie w warsztatach technik tańca współczesnego w kraju i za 

granicą od min. 4 lat, 
 posiadające za sobą udział w spektaklach i/lub projektach tańca współczesnego. 

 
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo nie utworzenia grupy z powodu małej 
ilości chętnych. 

 

4. Warsztaty składają się z 3 zajęć dziennie przez 2 dni, każde zajęcia trwają 120 min. 

5. Warsztaty odbywają się w: 

Egurrola Dance Studio, ul. Żwirki i Wigury 99A, 02-089 Warszawa, sala 1, 2 i 4 

6. Sale wyposażone są w lustra i podłogę z parkietem. 

7. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania 
zmian w regulaminie oraz odwołania warsztatów. 
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ZAPISY 

1. Zapisy trwają od momentu ogłoszenia warsztatów do wyczerpania miejsc. 

2. Zgłoszenia dokonuje się przez wysłanie e-maila na adres: warsztaty@zfp.pl,  
z następującymi informacjami: 

 imię i nazwisko, 
 data urodzenia, 
 adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), 
 telefon kontaktowy, 
 wybór grupy, 
 informacja o rezerwacji noclegów: tak (data przyjazdu, ilość dni) / nie 

3. W e-mailu zwrotnym uczestnik otrzyma potwierdzenie o zarejestrowaniu go na 
warsztatach. Wpłaty prosimy dokonywać dopiero po potwierdzeniu informacji od 
organizatorów o wolnych miejscach w grupie i dokonanej rejestracji. 

4. Ilość miejsc w grupach warsztatowych jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, 
które dokonały zgłoszenia, otrzymały informacje o zarejestrowaniu uczestnika  
i dokonały wpłaty. Ilość wolnych miejsc może ulec zmianie w wyniku wykreślenia 
osób, które nie dokonały wpłaty. Organizator będzie tworzył listy rezerwowe  
w poszczególnych grupach. Po wykreśleniu osoby, która nie dokonała wpłaty, 
organizator będzie rejestrował pierwszą z kolei osobę na liście rezerwowej w danej 
grupie, o czym poinformuje ją niezwłocznie e-mailem. 

 
OPŁATY 

1. Koszt warsztatów: 

 - dokonana rejestracja i wpłata do 18.01.2013 – 280.00 PLN 
 - dokonana rejestracja i wpłata od 19.01.2013 – 350.00 PLN 

2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty równocześnie z otrzymaniem 
informacji o rejestracji. 

3. W przypadku nie stwierdzenia wpływu na koncie Organizatora po upływie 7 
dni od daty rejestracji, uczestnik zostaje usunięty z listy. 

4. Wpłaty należy dokonać na konto: 12 2130 0004 2001 0290 8432 0001. 

W tytule przelewu proszę wpisać: GrupaX_Imię Nazwisko (gdzie X jest rodzajem 
wybranej grupy, np. GrupaA_Jan Kowalski) 

5. Dowód wpłaty należy przesłać na adres: warsztaty@zfp.pl. 

6. Dla uzyskania faktury konieczne jest w zgłoszeniu podanie pełnych danych. 

 
REZYGNACJE 

1. Rezygnacji należy dokonywać tylko i wyłącznie pisemnie, pisząc na adres e-mail: 
warsztaty@zfp.pl. 

2. Z tytułu rezygnacji osób, które uiściły opłatę za warsztaty, organizator: 
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 zwraca 100% opłaty za warsztaty minus koszty przelewu, w przypadku gdy 
rezygnacja nastąpiła do dnia 13 stycznia 2013; 

 zwraca 50% opłaty za warsztaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła między 14 a 18 
stycznia 2013 (włącznie); 

 nie zwraca wpłaty w przypadku rezygnacji z warsztatów w dniu 19 stycznia 2013 
oraz później; 

 nie zwraca wpłaty w przypadku nie zgłoszenia rezygnacji. 

3. Osoby, którym przysługuje zwrot proszone są o podanie w treści rezygnacji numeru 
konta, na jakie ma być dokonany. 

4. W przypadku odwołania warsztatów, Organizator zwraca 100% opłaty. 

5. Inne przypadki rozpatrywane będą indywidualnie. 

 
ZAKWATEROWANIE 

1. Organizatorzy mogą pośredniczyć w rezerwacji noclegów w OKI DOKI HOSTEL przy 
pl. Dąbrowskiego 3 w Warszawie, www.okidoki.pl (w centrum miasta, przy stacji 
metra Świętokrzyska). 

2. Noclegi dla uczestników warsztatów są w następujących opcjach i cenie: 

 pokój 8-os – 49.00 PLN / 38.00 PLN dla uczestnika / osoba / doba 
 pokój 6-os – 52.00 PLN / 42.00 PLN dla uczestnika / osoba / doba 
 pokój 4-os – 59.00 PLN / 48.00 PLN dla uczestnika / osoba / doba 
 pokój 3-os – 66.00 PLN / 53.00 PLN dla uczestnika / osoba / doba /DAMSKI 
 pokój 3-os – 200.00 PLN / 175.00 PLN dla uczestnika / pokój / doba 
 pokój 2-os – 180.00 PLN / 166.00 PLN dla uczestnika / pokój / doba 
 pokój 3-os – 220.00 PLN / 180.00 PLN dla uczestnika / pokój / doba /z łazienką 
 pokój 2-os – 210.00 PLN /190.00 PLN dla uczestnika / pokój / doba /z łazienką 

3. Jeżeli osoba w zgłoszeniu zaznaczyła rezerwacje noclegów to wraz z rejestracją 
otrzyma potwierdzenie rezerwacji noclegów w wybranej przez siebie opcji, a także 
wszelkie informacje na temat płatności. 

4. Przy zameldowaniu w hostelu uczestnik musi okazać dowód osobisty lub inny dowód 
tożsamości. 

5. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się regulaminem hostelu. 

6. Organizator zapewnia ofertę zakwaterowania na warunkach określonych w 
pkt. 2 w przypadku rejestracji i wniesienia opłaty do dnia 18 stycznia 2013 
(liczba miejsc noclegowych jest ograniczona). 

 
UWAGI KOŃCOWE 

1. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki spowodowane przez uczestnika, nie 
odpowiada również za zaginione lub zniszczone rzeczy uczestników. 

2. Podczas zajęć, na salach, obowiązuje całkowity zakaz używania aparatów 
fotograficznych, kamer i telefonów komórkowych. Organizator zastrzega sobie 
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prawo do fotografowania i nagrywania zajęć do celów archiwalnych. Uczestnik 
wyraża zgodę na wszelkie rozpowszechnianie jego utrwalonego wizerunku przez 
Organizatora do celów dokumentacji i promocji warsztatów oraz działalności 
Organizatora. 

3. Niedozwolone jest spożywanie alkoholu w obiektach warsztatowych, palenie tytoniu 
oraz używanie narkotyków. Organizator ma prawo wykluczyć z listy uczestników bez 
zwrotu dokonanej wpłaty osoby zakłócające przebieg warsztatów. 

4. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące warsztatów można otrzymać pisząc na  
e-mail: warsztaty@zfp.pl lub dzwoniąc pod nr tel. +48 501 094 095. 

5. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoważne z zaakceptowaniem regulaminu 
oraz 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. 


