Regulamin uczestnictwa w warsztatach
SUDETY.PRO
„Fotografia dla początkujących”
Kameralne warsztaty z Maciejem Chyra.

1. Organizatorem warsztatów Sudety.pro „Fotografia dla początkujących” kameralne
warsztaty z Maciejem Chyra jest firma Sudety.pro Krzysztof Wojtas z siedzibą przy ul.
J. Słowackiego 23/7, 58-400 Kamienna Góra (zwana dalej Organizatorem).
2. Niniejszy regulamin określa sposób realizacji oraz zasady udziału w warsztatach
Sudety.pro „Fotografia dla początkujących” kameralne warsztaty z Maciejem Chyra
(zwane dalej Warsztatami fotograficznymi).
3. Warunkiem zawarcia Umowy na udział w Warsztatach jest akceptacja postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Warsztaty fotograficzne odbywają się w terminie: 10.09.2022-11.09.2022.
5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące organizacji Warsztatów fotograficznych
należy kierować na adres e-mail: kontakt@sudety.pro.
6. Warsztaty kierowane są do hobbystów i początkujących fotografów, którzy chcą
uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę na temat fotografii (zwani dalej
Uczestnikami).
7. Celem Warsztatów jest fotograficzna edukacja oparta o blok teoretyczny oraz blok
praktyczny prowadzone przez profesjonalnego fotografa, wymiana doświadczeń
i dyskusja.
8. Warsztaty są prowadzone przez profesjonalnego fotografa Macieja Chyra (zwany
dalej Prowadzącym Warsztaty).
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Warsztatów fotograficznych
w przypadku pojawienia się niezależnych od Organizatora przeszkód np. pogoda
uniemożliwiająca przeprowadzenie Warsztatów fotograficznych na planowanym
poziomie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów fotograficznych
w przypadkach szczególnych, gdy realizację ich uniemożliwi wypadek losowy.
W takiej sytuacji Uczestnicy zostaną o tym poinformowani niezwłocznie, a wpłacone
należności zwrócone w pełnej kwocie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów fotograficznych, jeśli liczba
uczestników jest zbyt mała na pokrycie kosztów organizacyjnych. W tym przypadku
Uczestnicy, którzy zgłosili się na Warsztaty fotograficzne i wpłaciły należności na
konto Organizatora, otrzymają zwrot należności w przesłanej Organizatorowi kwocie
(pełna kwota lub zaliczka).
12. Uczestnikiem Warsztatów fotograficznych może być osoba pełnoletnia posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych. Nieletni może uczestniczyć w Warsztatach
fotograficznych wyłącznie pod nadzorem swojego prawnego opiekuna, pozostając
cały czas pod jego opieką.
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13. Udział w Warsztatach jest płatny. Koszt udziału wynosi 750 zł brutto za osobę.
14. Cena Warsztatów fotograficznych obejmuje: usługa prowadzącego warsztaty, tj. blok
teoretyczny i blok praktyczny, obiadokolacja w Browarze Miedzianka, nocleg z dnia
10.09.2022 na 11.09.2022 w Starej Szkole Miedzianka, transport w trakcie
warsztatów na poszczególne bloki warsztatowe.
15. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest potwierdzone zgłoszenie chęci udziału
na adres e-mail: kontakt@sudety.pro.
16. Po wysłaniu zgłoszenia drogą mailową – w wiadomości zwrotnej - przesłana zostanie
przez Organizatora prośba o wpłatę pełnej kwoty lub zaliczki (30% pełnej kwoty tj.
225 zł brutto) na konto firmowe. Wpłata stanowi warunek rezerwacji miejsca.
17. Brak zapłaty pełnej kwoty lub zaliczki w terminie 7 dni od daty zgłoszenia jest
równoznaczne z odstąpieniem od Umowy.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas
warsztatów.
19. Warsztaty odbędą się w przypadku zgłoszenia się planowanej liczby uczestników: 6.
20. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność dokonania wpłat.
21. Dane Uczestników są wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie do realizacji
Warsztatów fotograficznych oraz komunikacji z Uczestnikami. Bez zgody Uczestników
dane nie będą nikomu przekazywane. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu
w swoje dane osobowe przechowywane przez Organizatora, modyfikowania ich lub
usunięcia.
22. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wybranych zajęciach przewidzianych
w programie Warsztatów fotograficznych. W takim przypadku zobowiązany jest
poinformować zarówno Organizatora i Prowadzącego Warsztaty o planowanym
opuszczeniu zajęć. Jednocześnie zrzeka się roszczeń finansowych dotyczących zwrotu
kosztów za opuszczone zajęcia. Uczestnik oddala się od grupy uczestniczącej
w Warsztatach fotograficznych na własną odpowiedzialność.
23. Podczas trwania Warsztatów fotograficznych Uczestnik ma obowiązek
podporządkować się Regulaminowi oraz instrukcjom Organizatora lub Prowadzącego
Warsztaty fotograficzne.
24. Uczestnik powinien przynieść na Warsztaty własny sprzęt fotograficzny, Organizator
nie zapewnia Uczestnikowi sprzętu fotograficznego.
25. Organizator oraz
Prowadzący
Warsztaty
fotograficzne
nie
ponoszą
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu Uczestników podczas zajęć.
26. Uczestnik zobowiązany jest, by na bieżąco informować Prowadzącego Warsztaty
fotograficzne i Organizatora o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych lub
o problemach zdrowotnych (jeśli występują).
27. Uczestnik zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek na planie zdjęciowym oraz
w pomieszczeniach, z których korzysta podczas Warsztatów fotograficznych.
28. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie straty materiale
spowodowane względem Organizatora.
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29. Uczestnik Warsztatów fotograficznych we własnym zakresie ponosi dodatkowe
koszty, takie jak wyżywienie (poza zapewnioną przez Organizatora obiadokolacją),
koszty podróży, ubezpieczenia itp. Organizator zapewnia nocleg w obiekcie: Stara
Szkoła Miedzianka.
30. Organizator ma prawo zakończyć zapisy na warsztaty, jeśli liczba uczestników
osiągnie planowaną liczbę: 6.
31. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów.
32. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku
na potrzeby promocji warsztatów w przypadku transmisji on-line warsztatów,
publikacji zdjęć, filmów z warsztatów.
33. Autorem zdjęcia powstałego podczas Warsztatów fotograficznych jest osoba, która je
wykonała. Wykonane zdjęcie jest własnością autora. Własność dotyczy także
fotografii powstałych z POMOCĄ Prowadzącego Warsztaty.
34. Uczestnik ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu
Warsztatów fotograficznych bez podania przyczyny.
35. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW (następstwa nieszczęśliwych
wypadków). Ubezpieczenie zapewnia sobie Uczestnik we własnym zakresie.
36. W celu odstąpienia od umowy należy:
● poinformować Organizatora o chęci odstąpienia od zawartej umowy poprzez
kontakt e-mailowy: kontakt@sudety.pro.
● wskazać dane niezbędne do wykonania zwrotnego przelewu kwoty wpłaconej
na poczet Warsztatów fotograficznych.
37. Informacja o odstąpieniu od umowy musi dotrzeć do Organizatora na minimum
14 dni przed planowanym rozpoczęciem Warsztatów fotograficznych.
38. Jeśli Uczestnik odstąpi od umowy co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
Warsztatów fotograficznych z jakiejkolwiek przyczyny, przesłane przez Uczestnika
wpłata (pełna kwota lub zaliczka - w zależności od tego, co wpłynęło na konto firmy
organizującej Warsztaty fotograficzne od odstępującego od umowy Uczestnika)
uiszczona tytułem Warsztatów fotograficznych zostanie mu niezwłocznie zwrócona.
39. Najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu warsztatów należy wpłacić całość
należności za warsztaty, pomniejszoną o wcześniej wpłaconą zaliczkę.
40. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie późniejszym niż 14 dni przed
planowanym terminem Warsztatów fotograficznych wpłacona kwota nie zostanie
zwrócona Uczestnikowi.
41. Gdy termin realizacji Warsztatów fotograficznych jest krótszy niż 14 dni od daty
zgłoszenia chęci udziału w Warsztatach fotograficznych, Uczestnik zrzeka się
możliwości odstąpienia od Umowy.
42. Zarówno zaliczka, jak i wpłata należności za Warsztaty fotograficzne powinna być
dokonana przelewem na konto firmowe Organizatora Warsztatów fotograficznych,
a w tytule muszą być podane: nazwa warsztatów i nazwisko uczestnika.
43. Wpłata należności lub zaliczki za Warsztaty fotograficzne następuje wyłącznie na
konto firmy Sudety.pro Krzysztof Wojtas. Dane do wpłaty są podane na stronie
internetowej www.sudety.pro/firma oraz zostaną przekazane drogą e-mailową
w odpowiedzi na e-maila zgłaszającego udział.
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44. Po zakończeniu warsztatów Organizator wystawia Uczestnikom rachunek lub fakturę
w formie elektronicznej.
45. Jeśli rachunek lub faktura za Warsztaty fotograficzne ma być wystawiony na firmę
Uczestnika warsztatów, wpłata zaliczki oraz pozostałej należności powinna dotrzeć na
konto firmowe Sudety.pro Krzysztof Wojtas z konta firmy, na którą ma być
wystawiony rachunek lub faktura. Drogą e-mailową należy podać dane do
wystawienia dokumentu.
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