Cennik

Samba Brasil & Afro 16-17 czerwiec 2018
PRZYJDŹ POCZUJ NASZĄ PASJĘ I BAW SIĘ DOBRZE :)

Cena obejmuje 2 dni warsztatów (w sumie 6 godzin zajęć)
1-szy próg cenowy (Super Promo) 140 zł płatne do 22.01.2018
2-gi próg cenowy 180 zł płatne do 22.02.2018
3-ci próg cenowy 220 zł płatne do 09.04.2018
4-ty próg cenowy 260 zł płatne do 15.06.2018
280 zł płatne przy wejściu
(Od 16.06.2018 płatność możliwa tylko przy wejściu)
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 słowo samba i podajemy imię
i nazwisko uczestnika warsztatów np. Xandy_Samba – Xawery Xsiński
# możliwa jest też wpłata pieniędzy bezpośrednio u organizatora

Regulamin:
Jak się zapisać?
• dokonaj rezerwacji wysyłając swoje zgłoszenie na adres biuro@wtgorzow.eu ,
• zgłoszenia przyjmujemy tylko e-mailem
• dokonaj wpłaty pełnej kwoty w danym progu cenowym, max 3 dni od przesłania zgłoszenia
Przekroczenie terminu wpłaty skutkuje podniesieniem kwoty do poziomu obowiązującego w dniu
dokonywania płatności
***
Warunkiem utrzymania ceny z danego progu cenowego jest dokonanie wpłaty w terminie
obowiązywania wybranego progu cenowego!
Podane ceny są cenami za 2 dni warsztatów. Wejściówka obejmuje oba dni warsztatów (sobota
i niedziela), nie ma wejściówek na pojedyncze dni (sobota lub niedziela).
Nie ma możliwości przekazania wejściówki na jeden dzień innej osobie, a na drugi innej.
Zakupiona wejściówka nie podlega zwrotowi, ale można ją przepisać na inną osobę tej samej płci,
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 11 czerwca 2018r.
Wyjątek stanowi odwołanie wydarzenia przez organizatora. W takiej sytuacji pieniądze zostaną zwrócone
w pełnej kwocie.
Każdy uczestnik we własnym zakresie i wg własnych potrzeb zaopatruje się w napoje i przekąski.
Tańczymy w obuwiu zmiennym!
Uczestniczkom warsztatów przypominamy, o osłonkach (ochraniaczach) na obcasy - chrońmy
zarówno podłogę, jak i własne buty!
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.

Price List

Samba Brasil & Afro 16-17 czerwiec 2018

Price cointains 2 days of workshops (6 hours of workshops)
1st price step (Super Promo) 140 zł to 22.01.2018
2nd price step 180 zł to 22.02.2018
3rd price step 220 zł to 09.04.2018
4th price step 260 zł to 15.06.2018
280 zł at the enterance
(After 16.06.2018 you can pay only at the entrance)
How to make a payment??
# Make a bank transfer:
(If you are from foreign country before payment contact us on facebook or e-mail biuro@wtgorzow.eu)
Payment title: Xandy_Samba and your name and surname ex. Xandy_Samba John Smith
# you can also pay personally to organizer

Terms & Conditions:
How to make a reservation?
•Make a reservation sending us e-mail with your name, surname and „Xandy_Zouk” (biuro@wtgorzow.eu)
•We accept only e-mail reservations
•make a bank transfer to our bank account in 3 days after reservation
If you don’t make a bank transfer in price step deadline, you will pay actual price
***
This prices are for 2 days of workshops. You can’t buy ticket for one day of workshops.
You can’t give your reservation for someone else for 1 day.
You can’t return your reservation, but you can transfer it (for two days) person of the same gender, then
you should write us that you want to transfer it. When you transfer it, write us who replaces who on
workshops to 11.06.2018.
If workshops will be cancelled, we will send you full refund.
The organizer does not provide food and drinks.
You should dance in shoes other than you went outside :)
If you make a reservation that means that you agree to:
*make a photos of you on workshops and publishing it in our social media/ our website
*this terms & conditions

