Arte Masterclasses 2022
Regulamin Kursu
1. O uczestnictwie w masterclasses decyduje kolejno
2. W kursie mo e wzi

zgłosze .

udział maksymalnie 40 uczestników.

3. W ramach wniesionej opłaty organizator zapewnia uczestnictwo w
kursie, zakwaterowanie w dniach od 8 do 14 maja (6 noclegów) oraz
wy ywienie (pierwszy dzie kolacja, kolejne dni całodniowe
wy ywienie, ostatni dzie niadanie).
4. Warsztaty przeznaczone s dla osób od 16 roku ycia. Organizatorzy
nie ponosz odpowiedzialno ci za osoby niepełnoletnie.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy, zdrowie i czyny uczestników
kursu. Sugerujemy, aby uczestnicy posiadali aktualne badania
lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video do
celów archiwalnych oraz promocyjnych.
7. Fotografowanie oraz rejestracja video zaj
dozwolone tylko za zgod wykładowcy.

i koncertów s

8. Zgłoszenie w postaci wypełnionej online karty zgłoszenia wysłane
przez uczestnika, zaakceptowane i zakwalifikowane do
uczestnictwa przez organizatora, obliguje do uczestnictwa w
warsztatach. Niepojawienie si na warsztatach po uprzednim
zgłoszeniu i zakwalifikowaniu wi e si z poniesieniem ich kosztów.
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ń

ś
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9. Uczestnik zostaje przyj ty do udziału w kursie po wysłaniu
zgłoszenia online, zaakceptowaniu regulaminu kursu oraz wpłacie
na konto organizatora zaliczki w wysoko ci 300 zł.
Fundacja Arte dei Suonatori
nr konta: 50 1440 1387 0000 0000 1250 2157
tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imi i Nazwisko uczestnika

O akceptacji uczestnictwa student zostanie poinformowany
telefonicznie lub mailowo. W przypadku rezygnacji zaliczka nie jest
zwracana. Pozostała kwota b dzie pobierana w dniu rozpocz cia
kursu gotówk .
10. Rezygnacja z udziału w warsztatach b dzie przyjmowana wył cznie w
formie pisemnej, najpó niej na 7 dni przed rozpocz ciem warsztatów.
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11. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyj ciem do
wiadomo ci i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz warunków
uczestnictwa.

