
KARTA ZGŁOSZENIOWA I REGULAMIN ZAJĘĆ

PRACOWNI TEKSTU I SŁOWA   oraz   PRACOWNI „JA, AKTOR”
                        (warsztaty pisarsko-kreatywne)                                  (warsztaty aktorskie)
                        prowadzący: Piotr Prósinowski                              prowadzący: Monika Jarząbek

Imię i nazwisko uczestnika: …..............................................................................................................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: …...................................................................................................

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna: ….............................................................................................

E-mail kontaktowy: …...........................................................................................................................

Zajęcia (podkreśl wybrane):   Pracownia Teksu i Słowa   |   Pracownia „JA, AKTOR”

REGULAMIN

1. Zajęcia odbywają się w ramach działalności  Fundacji QArtystom z siedzibą przy ul.Hryniewickiego 10/60, 81-340

Gdynia, NIP: 5862291015 o numerze REGON 222124084 oraz wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze

KRS: 0000517131.

2. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z doświadczeniem.

3. W zajęciach może uczestniczyć młodzież w wieku 13-19 lat. 

4. Zajęcia odbywać się będą w trakcie roku szkolnego: (semestr I) począwszy od 1 października 2017 (Pracownia”JA,

AKTOR” oraz  Pracownia  Tekstu  i  Słowa);  w I  semestrze  w ramach każdej  z  pracowni  odbędzie się  13  spotkań.

Wybrany dzień zajęć dla obu pracowni to niedziela.

5. Szczegóły związane z zajęciami w II semestrze będą przedstawione uczestnikom warsztatów pod koniec semestru I. 

6. Opłata za cały semestr zajęć jest jednorazowa. Wynosi 500 zł za Pracownię Tekstu i Słowa oraz 550 złotych za

Pracownię „JA, AKTOR”. Jeśli wybrane zostały obie pracownie, prosimy o opłatę w dwóch, oddzielnych przelewach.

Informacje o terminie opłat i organizacji II semestru obu zajęć zostaną podane pod koniec semestru I.

7. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.

8. W przypadku uczestników poniżej 18 r.ż. wymagana jest zgoda opiekuna. (zgoda pod regulaminem)

9. Opłaty dokonywane są przelewem: ING PL 21105017641000009030417407 z tytułem płatności: Imię Nazwisko

ucznia oraz dopisek "wpłata na cele statutowe".

10. Termin płatności: 15 października 2017 r.

11. W razie nieobecności uczestnika na zajęciach grupowych, nie ma możliwości odrabiania tegoż spotkania w innym

terminie.

Zgoda na uczestnictwo w zajęciach

Zgadzam się na uczestnictwo swojego dziecka / podopiecznego / podopiecznej w wyżej wymienionych zajęciach, pracy
nad pokazem końcowym, wystąpieniu w tymże oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam* na bezpłatne rozpowszechnianie i
używanie wizerunku uczestnika zajęć dla celów promocyjnych i informacyjnych w związku z zajęciami.
Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  regulaminem  i  zobowiązuje  się  do  wniesienia  opłat  zgodnie  z  powyższą
informacja.

…....................... ….......................
 podpis uczestnika   podpis opiekuna

*niepotrzebne skreślić


