Regulamin
Informacje o warsztatach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a są jedynie propozycją do zawarcia umowy
Warsztaty Fotografii Portretowej są inicjatywą mającą na celu przybliżenie zagadnień związanych z fotografią.
W warsztatach może uczestniczyć każdy a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Ilość miejsc jest ograniczona i maksymalnie w warsztatach może brać udział 15 osób.
Za zgłoszenie uważa się przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłatę na konto zaliczki w wysokości 200 pln. Podane ceny są wartością
brutto.
Na życzenie wystawiamy faktury Vat.
§1
Obowiązki organizatora.
Organizator ma obowiązek zadbać o pomieszczenia do przeprowadzenia warsztatów.
Organizator ma obowiązek zadbać o wszelkie wymagane na warsztatach przyrządy, materiały i inne wymagane do przeprowadzenia
warsztatów zgodnie z programem, itp.
Organizator ma obowiązek zadbać o obecność modelek, wizażystki i fryzjerki.
Organizator zobowiązuje się do publikacji zdjęć z warsztatów wyłącznie takich, na których uczestnicy nie są prezentowani w sposób
niekorzystny.
§2
Obowiązki Uczestnika.
Uczestnik ma obowiązek dostosowania się do regulaminu warsztatów oraz do regulaminu Hotelu Diadem w szczególności do poszanowania
praw współuczestników, ciszy nocnej oraz ogólnie pojętego poprawnego zachowania w miejscach publicznych.
Uczestnik ma obowiązek stosowania się do programu warsztatów oraz zaleceń instruktorów.
Uczestnik, który nie dostosuje się do nakładanych na niego obowiązków lub/i w rażący sposób narusza zasady obowiązujące na warsztatach,
uniemożliwia innym uczestnikom w sposób komfortowy korzystanie z warsztatów może zostać usunięty bez prawa do zwrotu uiszczonej
opłaty.
Uczestnik odpowiada materialnie za wszelkie zniszczenia mienia organizatora, Hotelu Diadem i jego gości oraz innych uczestników
warsztatów.
Uczestnik wyraża zgodę na publikacje swojego wizerunku w ramach relacji z warsztatów.
§3
Prawa Uczestnika do wykorzystania zdjęć.
Uczestnik ma prawo wykorzystywać wykonane w ramach warsztatów fotografie dla własnej promocji bez żadnych ograniczeń z
wyłączeniem celów komercyjnych.
Uczestnik ma prawo do publikacji zdjęć, na których znajduje się wizerunek modelek w ramach własnej promocji z wyłączeniem celów
komercyjnych.
§4
Opłaty
Organizator rezerwuje miejsce zgłaszającemu się uczestnikowi na podstawie przesłanego formularza i wpłaty zaliczki w wysokości 200 pln.
Nr konta zostanie podany każdemu uczestnikowi, który prześle formularz zgłoszeniowy.
Pozostała część opłaty za warsztaty musi być dokonana najpóźniej do 13-03-2015 r.
W przypadku większej ilości chętnych o udziale w warsztatach decyduje termin wpłaty całości opłaty za warsztaty.
Osobom, które wpłaciły zaliczkę a nie dostały się ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zaliczka zostanie zwrócona w terminie 10 dni
roboczych od daty zakończenia warsztatów na wskazane konto.
W przypadku, kiedy uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztatach po 09-03-2015 r. zaliczka nie zostanie zwrócona. Chyba, że
organizatorowi uda się znaleźć innego uczestnika na to miejsce lub sam rezygnujący zaproponuje inną osobę. Kiedy natomiast uczestnik
zrezygnuje z udziału w warsztatach po 13-03-2014 r. cała wpłacona kwota nie zostanie zwrócona. Chyba, że organizatorowi uda się znaleźć
innego uczestnika na to miejsce lub sam rezygnujący zaproponuje inną osobę.
Organizator dopuszcza negocjacje w kwestii zwrotu zaliczek i opłat w wypadku wyjątkowych zdarzeń losowych i innych sytuacji, które
uniemożliwiły uczestnikowi udział w warsztatach a zostały dostatecznie udowodnione.
§5
Inne.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za starty materialne uczestników powstające podczas warsztatów z wyjątkiem zdarzeń, które mają
miejsce w wyniku rażącego zaniedbania organizatora.
Organizator ma prawo wykonać dokumentację fotograficzną podczas warsztatów a każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację fotografii z
jego wizerunkiem na stronach i profilach FB organizatora.
Organizator ma prawo do odwołania warsztatów lub zmiany ich terminu z powodu małej ilości chętnych lub innych powodów z
zachowaniem obowiązku poinformowania uczestników na najpóźniej 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia warsztatów oraz obowiązku
zwrotu w całości wpłaconych zaliczek w ciągu 10 dni roboczych od planowanej daty rozpoczęcia warsztatów.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu warsztatów.

