Cennik THIS IS AFRICA 8 grudzień 2018
PRZYJDŹ POCZUJ NASZĄ PASJĘ I BAW SIĘ DOBRZE :)

Cena obejmuje 1 dzień warsztatów (w sumie 3 godziny zajęć)
Dla pierwszych 5 osób -> 80 zł/osoba
Dla kolejnych 5 osób -> 90 zł/osoba
Pozostałe osoby -> 100 zł /osoba
120 zł/osoba w dniu warsztatów – płatność przy wejściu na zajęcia
(o aktualnej cenie będziemy informować w wydarzeniu na FB)
Jak dokonać płatności??
# płatność przelewem proszę dokonać na konto:
Aleksandra Foszcz „ARF” Gorzów Wlkp. nr rachunku w mBank SA
67 1140 2017 0000 4102 0417 2821 w tytule przelewu wpisujemy słowa AGA i podajemy
imię i nazwisko uczestnika warsztatów np. AGA – Xawery Xsiński
# możliwa jest też wpłata pieniędzy bezpośrednio u organizatora

Regulamin:
Jak się zapisać?
• zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie przez nasz formularz (link znajdziesz tutaj:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAxYXoJ4SwpCqjz1YKA4TLdTwH9A6i99DtxABwy86RXEpLg/viewform ) dokonaj wpłaty pełnej kwoty, max 2 dni od przesłania zgłoszenia poprzez formularz
Wpłaty należy dokonać w czasie obowiązywania danego progu cenowego. Przekroczenie terminu wpłaty
skutkuje podniesieniem kwoty do poziomu obowiązującego w dniu dokonywania płatności.
***
Podane ceny są cenami za 1 dzień (3 godziny zajęć) warsztatów z Agnieszką.

Zakupiona wejściówka nie podlega zwrotowi, ale można ją przepisać na inną osobę, po
wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem warsztatów. W takim przypadku konieczne jest
przesłanie informacji na adres organizatora: kto kogo zastępuje na liście uczestników. Informację
taką należy przekazać organizatorom najpóźniej 05 grudnia 2018r.
Wyjątek stanowi odwołanie wydarzenia przez organizatora. W takiej sytuacji pieniądze zostaną
zwrócone w pełnej kwocie.
Warsztaty odbędą się przy minimalnej ilości 16 osób. Jeśli nie uzbiera się minimalna grupa,
organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów na 3 dni przed ich terminem, z emailowym powiadomieniem zapisanych osób.
Każdy uczestnik we własnym zakresie i wg własnych potrzeb zaopatruje się w napoje i przekąski.
Podczas warsztatów zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Wyłączamy dźwięki
w telefonie, tak aby nie przeszkadzać w pracy instruktorowi.
Wykonywanie zdjęć i filmów jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody instruktora, w czasie
przez niego wskazanym.
Tańczymy w obuwiu zmiennym!
Zapisanie się na warsztaty, wraz z ich opłaceniem jest jednoznaczne z:
* wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań
wykonywanych podczas warsztatów z wizerunkiem uczestnika warsztatów w materiałach
promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej organizatora (www.wtgorzow.eu),
oraz na facebooku Warsztaty Taneczne w Gorzowie.
* akceptacją niniejszego regulaminu.

