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REGULAMIN WARSZTATÓW
1. Organizatorem warsztatów jest RECTA Anna Rejda z siedzibą na ul.Partynicka 7B/5A w
Wrocławiu (NIP: 9131450599) posługująca się nazwą handlową i znakiem towarowym
“Wokal Studio™“, zwana dalej Organizatorem.
2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wysłanie zgłoszenia i uiszczenie opłaty w terminie
wyznaczonym na stronie zapisów.
3. Ilość uczestników biorących udział w poszczególnych projektach warsztatowych jest ograniczona.
Potwierdzeniem uczestnictwa jest mailowe potwierdzenie otrzymania wpłaty wysłane przez
Organizatora.
4. Opłat można dokonywać przez formularz zapisowy zintegrowany z systemem płatności PayU
dostępnym na stronie internetowej Organizatora lub, jeśli nie jest to możliwe – przelewem
tradycyjnym. W przypadku przelewu tradycyjnego prosimy o zatytułowanie wpłaty imieniem i
nazwiskiem uczestnika, nazwą grupy oraz datą rozpoczęcia warsztatów.
5. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów w przypadku niezebrania grupy warsztatowej –
w takim przypadku Uczestnikom wystawiane są vouchery zapisowe w wysokości wpłaconej kwoty.
Voucher zapisowy można wykorzystać do opłacenia innych zajęć /indywidualnych lub grupowych/
organizowanych w Wokal Studio™. Natomiast, jeśli uczestnik wyrazi chęć zwrotu w przeciągu 3
miesięcy od wystawienia vouchera zapisowego – zwracane są kwoty wpisowe.
6. Organizator ma prawo do zmiany prowadzącego warsztaty, oraz zmian terminów poszczególnych
zajęć w kursie w wyniku czynników losowych z zachowaniem dnia tygodnia oraz godziny spotkań.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów, ich
następstwa oraz utratę mienia podczas warsztatów. Uczestnik jest odpowiedzialny za swoją
własność przez cały czas trwania warsztatów.
8. Faktury za udział w warsztatach są wystawiane na życzenie Uczestnika. Osoby zainteresowane
proszone są o przekazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury na adres mailowy
info@wokal.studio
9. Organizator deklaruje przekazanie środków w wysokości 5% z wpłat uczestników
warsztatów na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
10. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w
celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926, zgodnie z polityką prywatności Organizatora znajdującą
na stronie https://www.wokal.studio/polityka-prywatnosci

