WARSZTATY TWÓRCZO ZAKRĘCONE
REGULAMIN
Ustroń, 12-15 października 2017 r.
Warsztaty Twórczo Zakręcone to impreza hobbystyczna mająca na celu promocję
rękodzieła oraz osób zajmujących się tworzeniem wyrobów artystycznych i sztuki użytkowej.
Warsztaty odbywają się w dniach 12-15.10.2017 r. w Ustroniu.
Organizatorzy:
• Katarzyna Kubaszewska – QQArt
• Monika Stanowska – Fides Rękodzieło

1. Każdy z Uczestników sam pokrywa koszty podróży, noclegów, wyżywienia, koszty
uczestnictwa w warsztatach oraz opłatę organizacyjną.
2. Na koszty uczestnictwa w warsztatach składają się: wynagrodzenie dla Instruktorów za
prowadzone zajęcia oraz częściowy koszt zakupu materiałów koniecznych do
przeprowadzenia warsztatów.
3. Na opłatę organizacyjną składa się między innymi: koszt przygotowania sal do
warsztatów i powierzchni wystawowej (oświetlenie, sprzątanie, wynajem), obsługa
strony internetowej, opłat za domenę www.tworczozakreceni.org i usług hostingowych
oraz projekt grafiki na stronę internetową i materiały promocyjne itp.
4. Zgłoszenia
na
warsztaty
należy
dokonać
na
stronie
internetowej
www.tworczozakreceni.org do dnia 9 października 2017 r. Liczba miejsc jest
ograniczona, a o udziale w poszczególnych warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń
wraz z dokonaniem wpłaty.
5. Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w warsztatach na stronie internetowej, muszą:
a) wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia – załącznik Nr 1 do regulaminu, do pobrania
na stronie www.tworczozakreceni.org
b) przesłać do organizatora wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (oryginał lub
skan podpisanej karty) w terminie do 3 dni od zgłoszenia udziału w warsztatach
c) kartę zgłoszenia można wysłać drogą mailową na adres e-mail:
tworczozakrecone@gmail.com lub tradycyjną pocztą na adres: Katarzyna
Kubaszewska, 43-400 Cieszyn, Narcyzów 20
6. Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w warsztatach dokonują z góry płatności za
wybrane warsztaty oraz jednorazowej opłaty organizacyjnej w terminie do 5 dni od
zgłoszenia na stronie internetowej, ale nie później niż do 9 października 2017 r.
7. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje data przesłanego zgłoszenia
oraz wniesiona opłata.
8. Wpłat dokonuje się na następujące konto bankowe:
Katarzyna Kubaszewska
43-400 Cieszyn ul. Narcyzów 20
ING Bank Śląski nr 82 1050 1083 1000 0091 2141 2424
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Uczestnika.
9. Opłata za 3 godziny zajęć warsztatowych (1 blok) niezależnie od techniki wynosi
37,00 zł brutto.
10. Jednorazowa opłata organizacyjna, wynosi 22,00 zł od osoby – niezależnie od ilości
wykupionych warsztatów.

11. Podane w pkt. 9 i 10 ceny zawierają 23 % podatek VAT.
12. Na wyraźną prośbę Uczestnika, za wniesione opłaty zostanie wystawiona faktura. W
takim przypadku, do wiadomości Organizatorów należy podać dane nabywcy wraz z
jego adresem i numerem NIP.
13. Osoby, które zrezygnują z udziału w warsztatach po zakwalifikowaniu przez
Organizatorów, nie mogą ubiegać się o zwrot opłat. Wniesione opłaty zostaną
przekazane na rzecz pokrycia kosztów związanych z organizacją imprezy.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatów, jeśli nie zbierze się
grupa minimalna uczestników danego warsztatu tj. 3 osoby, która umożliwiłaby
rozpoczęcie zajęć. W przypadku, gdy na dany warsztat zapisze się mniej niż 3 osoby o
odbyciu się danego warsztatu decyduje indywidualnie instruktor. Jeżeli dany warsztat z
przyczyn wymienionych powyżej się nie odbędzie, Uczestnik w ramach wniesionej
opłaty, może wybrać sobie inny warsztat, lub wnieść o zwrot wpłaconych pieniędzy.
15. Organizatorzy i Sponsorzy, w miarę swoich możliwości, zapewniają część niezbędnych
na warsztatach materiałów i narzędzi.
16. Uczestnicy są zobowiązani do przygotowania we własnym zakresie i posiadania na
czas warsztatów narzędzi przypisanych do danej techniki, typu: igły, nożyczki, szydełka
itp. Informacje o potrzebnych przedmiotach będą podane do publicznej wiadomości
na stronie www.tworczozakreceni.org .
17. Dopuszcza się możliwość zakupu warsztatów bezpośrednio u prowadzącego w dniach
trwania imprezy, ale liczba uczestników na danym warsztacie nie może przekroczyć
maksymalnej deklarowanej wcześniej przez instruktora ilości osób, z uwagi na jakość
świadczonej usługi i komfort osób uczestniczących w danym kursie oraz w związku z
dostateczną powierzchnią warsztatową. W przypadku zapisu u instruktora na dany
warsztat, uczestnik wnosi również opłatę organizacyjną w wysokości 22 zł, jeżeli
wcześniej jej nie opłacił u innego instruktora lub organizatora Warsztatów Twórczo
Zakręconych.
18. Osoby uczestniczące w warsztatach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan
swojego zdrowia. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje Uczestników.
19. Każda praca wykonana na zajęciach przechodzi na własność Uczestnika.
20. Elementem Warsztatów Twórczo Zakręconych jest wystawa, na której każdy z
Uczestników może zaprezentować swoje prywatne prace, niezależnie od techniki
rękodzielniczej ich wykonania. Prace powinny być oznaczone w taki sposób, aby nie
było problemu z określeniem ich autora.
21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace przekazane na wystawę.
22. W trakcie trwania Warsztatów Twórczo Zakręconych każdy Uczestnik może prowadzić
na własny rachunek i własną odpowiedzialność, w zgodzie z obowiązującymi
przepisami prawa sprzedaż swoich prac pod warunkiem nie ustawiania dodatkowych
stoisk w holu i na salach Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowego "GWAREK", gdzie
odbywa się pozostała sprzedaż w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

Organizatorzy

