
Regulamin Warsztatów Fotograficznych Zorza Polarna - Tromsø 20-27.02.2020 
        1. Organizator 
1.1  Organizatorem warsztatów jest Michał Ostaszewski, reprezentujący firmę AURORA  
 Michał Ostaszewski, LISTONOSZY, nr 39/41, 04-431 WARSZAWA 

2. Zapisy na warsztaty 
1.1. Zapisy następują za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie https://
www.ostaszewskiphoto.com/warsztaty 

3. Płatność. 
3.1. Potwierdzeniem uczestnictwa oraz gwarancją miejsca na warsztatach jest otrzymanie  
 maila potwierdzającego od Organizatora po dokonaniu wpłaty.  

3.2. Płatność odbywa się w dwóch ratach: 
 
 1. rata wynosi 3500 zł brutto i musi zostać dokonana przelewem na dane znajdujące  
 się poniżej w celu utrzymania ważności rejestracji na warsztaty w ciągu 3 dni   
 roboczych od wysłania formularza rejestracji. Stanowi ona zadatek bezzwrotny. Tytuł  
 przelewu powinien zawierać (imię, nazwisko podane przy rejestracji, oraz tekst 1 rata   
 3500/5500 warsztaty  „Zorza Polarna - Tromsø 20-27.02.2020”) 

 2. rata wynosi 2000 zł brutto i zostanie ona pobrana w dniu 20.02.2020(dzień   
 rozpoczęcia warsztatów w gotówce, lub uprzednio wcześniej zostanie dokonany   
 przelew w tej kwocie na dane znajdujące się poniżej, tak by jego zaksięgowanie było  
 wykonane najpóźniej w dniu 20.02.2020. W przypadku płatności przelewem, jego  
 tytuł powinien zawierać: imię, nazwisko podane przy rejestracji, oraz tekst 2 rata   
 2000/5500 warsztaty  „Zorza Polarna - Tromsø 20-27.02.2020”) 

 Dane do przelewu: 
 Numer Konta: 65 1140 2004 0000 3602 7958 7043  
 AURORA Michał Ostaszewski 
 ul. LISTONOSZY, nr 39/41,  
 04-431 WARSZAWA 
 tytuł: wyjaśnione powyżej. 
 
 Potwierdzenie płatności zostanie wystawione w terminie do 3 dni od zaksięgowania  
 środków i wysłane emailem na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Istnieje  
 możliwość wystawienia faktury, w takim wypadku proszę o kontakt emaliowy lub  
 telefoniczny w celu podania danych przed dokonaniem przelewu.  

3.3. W przypadku braku opłaty w wyżej wymienionym terminie (terminach), osoba zostaje 
 skreślona z listy uczestników.  
3.4. W przypadku rejestracji na wydarzenie w terminie poniżej 10 dni od planowanej daty  
 jego rozpoczęcia gwarancją miejsca jest opłata całości kwoty w ciągu pięciu dni od  
 wysłania formularza zgłoszeniowego. 

4. Rezygnacja. 
4.1. W przypadku rezygnacji po 17.01.2020r godzinie 22:00, organizator nie zwraca kwoty 
 zadatku(I raty).  
4.2 W przypadku rezygnacji z powodów losowych po wpłacie zadatku, osoba może   
 bezkosztowo odsprzedać swoje miejsce innej osobie. Organizator nie odpowiada za  
 rozliczenia pomiędzy tymi osobami. 

5. Odwołanie  
5.1 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów. Uczestnicy zostaną o tym  
 poinformowano drogą mailową. W tym przypadku Organizator zwraca uczestnikom  
 całość wniesionej opłaty lub przekłada wydarzenie na inny dogodny dla uczestników  
 termin. 
5.2  Minimalna liczba osób wymaga do odbycie się warsztatów to 3 osoby. W przypadku  
 nie zebrania takiej grupy chętnych wszelkie opłaty zostaną zwrócone do osób   
 zainteresowanych. A wydarzenie nie odbędzie się. 

6. Plan Warsztatów 
6.1  Podany w opisie plan warsztatów jest ramowy, może ulec zmianie ze względu na  
 warunki pogodowe które są niezależne od organizatora. 

7. Ubezpieczenie 
7.1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. 

8. Zdarzenia 

https://www.ostaszewskiphoto.com/warsztaty
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8. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki oraz za  
 straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie   
 powstały one na skutek zaniedbania i winy Organizatora. 

9. Wizerunek 
9. Organizator warsztatów zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji   
 zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wybranych zdjęć na stronach swoich  
 www, oraz mediach społecznościowych w celu promocji warsztatów. 

10. Zachowanie 
10. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad zachowania  
 porządku oraz poszanowania innych Uczestników Warsztatów, w razie  rażących  
 naruszeń tego punktu  Uczestnik może zostać usunięty z Warsztatów bez prawa do  
 zwrotu uiszczonej opłaty. 

10.1 Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestnika. 

11. Wsparcie sprzętowe 
11.  Każdy z uczestników wypożyczający sprzęt od partnerów technologicznych zgadza  
 się na podjęcie pełnej odpowiedzialności majątkowej za ten sprzęt. Przed   
 przekazaniem sprzętu przez organizatora uczestnik zostanie poproszony o   
 uzupełnienie należytego formularza wypożyczenia.  

12. Zmiany regulaminu 
12.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy jednoczesnym   
 obowiązku poinformowania każdego z uczestników przed jego zmianą oraz o zakresie 
 wprowadzanych zmian drogą emailową lub telefoniczną.  

13. Postanowienia 
13. 1 Warsztaty nie są imprezą turystyczną, w szczególności jeśli chodzi o zapis i brzmienie  
 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 

13.2 Akceptując powyższy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich  
 danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb warsztatów, zgodnie z ustawą  
 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  
 poz. 926 z późn. zm.). 

                    


