
REGULAMIN ZAPISÓW NA PRACOWNIE MISTRZOWSKIE

1. Pracownie mistrzowskie to intensywny kurs obejmujący 8 spotkań, po 8 godzin każde. Kurs trwa
64 godziny.

2. Warsztaty z mistrzami odbywają się w wybraną sobotę każdego miesiąca od września 2016r do
kwietnia 2017,  w godz.  9.00-18:00.  Organizator  przewiduje godzinną przerwę na obiad (14:00-
15:00), lecz nie zapewnia wyżywienia w ramach szkolenia. Harmonogram Pracowni Mistrzowskich
dostępny jest na stronie internetowej Centrum Edukacji Teatralnej: www.edukacjateatralna.pl.

3. Zapisy prowadzone są drogą mailową: martyna@edukacjateatralna.pl lub telefoniczną: tel. 724-
486-744. Każde zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez organizatora szkoleń Centrum Edukacji
Teatralnej w formie zwrotnego maila lub wiadomości sms.

4. W ramach Pracowni Mistrzowskich przewidujemy przerwę kawową z drobnym poczęstunkiem.

5.  Koszt  udziału  w całym kursie  Pracowni  Mistrzowskich to 1020 zł  (ok.  16zł/godzinę).  Wpłaty
przyjmowane są w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 650 zł do 24.09.2016 roku (do pierwszych
zajęć), druga w wysokości 370 zł do 23.01.2017.

6. Wpłata pierwszej raty jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca na kursie. Uczestnik zobowiązuje
się do okazania potwierdzenia dokonania przelewu lub wpłaty do chwili rozpoczęcia zajęć.

7.  Istnieje  możliwość  uczestniczenia  jedynie  w  wybranych  zajęciach.  Cena  udziału  w  jednym
szkoleniu wynosi wtedy 140zł/8h/os.

8.  W  przypadku  rezerwacji  miejsca  na  większą  liczbę  spotkań  mistrzowskich:  6-8  szkoleń
obowiązuje  cena  promocyjna  127,50/8h/os.  Szczegóły  dotyczące  opłat  ustalane  są  wtedy
indywidualnie z zainteresowanym.

9.  W  przypadku  rezygnacji  z  zajęć  można  ubiegać  się  o  zwrot  kosztów  za  zajęcia,  w  których
uczestnik  nie  będzie  brał  udziału,  jeżeli  Organizator  otrzyma  wcześniej  pisemną  informację  o
rezygnacji ze szkolenia. Czas zgłoszenia rezygnacji nie może być krótszy niż dwa tygodnie (14 dni
roboczych) przed najbliższym szkoleniem. W innych przypadkach zwroty kosztów nie obowiązują.

10. W przypadku dołączenia do grupy później niż do 24.09.2016 roku terminarz opłat ustalany jest
indywidualnie. Ceny nie ulegają zmianie.

11. Wpłaty przyjmowane są przelewem bankowym na konto Fundacji Małopolski Instytut Teatralny,
Lanckorona  403,  34-143  Lanckorona,  Raiffeisen  Bank  51  1750  0012  0000  0000  2197  8318  w
wyznaczonych terminach, lub gotówką. W przypadku płatności gotówką prosimy o wcześniejsze
poinformowanie Organizatora o tym sposobie płatności.

12.  Na prośbę zainteresowanych wystawiamy faktury dla  placówek oświatowych/firm/instytucji
kultury,  których  pracownicy  biorą  udział  w  szkoleniach.  Prosimy  jednak  o  wcześniejsze
zasygnalizowanie takiej potrzeby.


