REGULAMIN WARSZTATÓW TANECZNYCH HIP HOP
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Warsztatów Tanecznych Hip Hop jest Jasielski Dom Kultury w Jaśle.
2. Termin i miejsce warsztatów: 26-27 sierpnia 2019 r. w Jasielskim Domu Kultury.
3. Opłata akredytacyjna wynosi 30zł. Płatności należy dokonać do 23 sierpnia 2019 r. w kasie
JDK lub na konto bankowe: Pekao S.A.: 44124023371111000037286213 z dopiskiem
WARSZTATY TANECZNE HIP HOP. Terminowa wpłata jest podstawą uczestnictwa w
warsztatach.
4. Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat, zainteresowanych
rozwinięciem swoich umiejętności tanecznych w stylu hip hop.
5. Zapisy przyjmowane są do 23 sierpnia wyłącznie u instruktora tańca JDK, nr telefonu: 1344-351-65. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów.
6. W razie większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników. W
przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, może zostać zakwalifikowany uczestnik z listy
rezerwowej.
7. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania warsztatów, akredytacja nie podlega zwrotowi.
8. Na sali tanecznej obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz sportowe obuwie zmienne.
9. Każdy uczestnik warsztatów tanecznych powinien zgłosić się na miejsce minimum 15
minut przed zajęciami.
10. Instruktor prowadzący ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach, bez zwrotu
wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg zajęć. Na sali obowiązuje zakaz
używania telefonów komórkowych.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe
wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone
lub skradzione. Uczestnik warsztatów powinien posiadać aktualne badania lekarskie oraz
ubezpieczenie NNW.
Czas i przebieg warsztatów
1. Warsztaty taneczne trwają 2 dni i odbywają się w dwóch grupach wiekowych: 7-12 lat
(godz. 1000-11.30) i 13-16 lat (1200-1330).
2. Zajęcia prowadzą instruktorzy tańca JDK: Katarzyna Korona i Sonia Zwoleńska
Postanowienia końcowe
1. Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą zostać w dowolnym momencie
odwołane. W tym przypadku akredytacja będzie zwracana.
2. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
Załączniki do niniejszego regulaminu:
Załącznik nr 1: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku wraz z
klauzulą informacyjną.

