REGULAMIN UCZESTNICTA W WARSZTATACH TAŃCA – TANECZNA PACZKA 2019/2020
GRUPA: MODERN JAZZ (POZIOM PODSTAWOWY)
PROWADZĄCY: BARTOSZ KONDRACKI
1. Organizatorem warsztatów jest Opera Bałtycka w Gdańsku z siedzibą przy al. Zwycięstwa 15

80-219 Gdańsk (zwanej dalej Operą).
2. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych tancerzy i pedagogów Opery Bałtyckiej.
3. Warsztaty prowadzone są w miesięcznych blokach, z podziałem na dwa semestry:
Semestr I: 16 września 2019 r.- 17 lutego 2020 r.
Semestr II: 24 lutego 2020 r.- 15 czerwca 2020 r.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki o godz. 19.20- 20.20 w małej sali baletowej
Opery. Czas trwania jednych zajęć: 60 min.
4. W zajęciach na poziomie podstawowym mogą brać udział osoby w wieku od 12 lat.
5. Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób, jednak nie mniej niż 5 osób.
6. Warsztaty nie odbywają się w czasie świąt oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy.
7. Opera zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego w czasie trwania warsztatów po uprzednim
poinformowaniu uczestników. W przypadku choroby prowadzącego Opera zapewnia zastępstwo, a
jeżeli z przyczyn technicznych okaże się to niemożliwe, zajęcia odbędą się w innym uzgodnionym
z grupą terminie.
8. TERMINY ZAJĘĆ:
ROK 2019
Wrzesień
16,23,30 (semestr I)
Październik
7,14,21,28
Listopad
4,18,25
Grudzień
2,9,16

ROK 2020
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Pokaz końcowy:

27
3,10,17,24 (semestr II)
2,9,23,30
6,20,27
4,11,18,25
1,8,15
20 czerwca 2020 r.

9. Opłata za udział w warsztatach wynosi:
Wrzesień
cena pełna: 100 PLN, cena za zniżką: 90 PLN
Październik
cena pełna: 130 PLN, cena ze zniżką: 120 PLN
Listopad
cena pełna: 100 PLN, cena ze zniżką 90 PLN
Grudzień
cena pełna: 100 PLN, cena za zniżką: 90 PLN
Styczeń
cena pełna: 40 PLN, cena ze zniżką: 30 PLN
Luty
cena pełna: 130 PLN, cena za zniżką:120 PLN
Marzec
cena pełna: 130 PLN, cena ze zniżką: 120 PLN
Kwiecień
cena pełna: 100 PLN, cena ze zniżką: 90 PLN
Maj
cena pełna: 130 PLN, cena ze zniżką: 120 PLN
Czerwiec
cena pełna: 130 PLN, cena ze zniżką: 120 PLN
Opłaty należy dokonywać przed danym miesiącem udziału w warsztatach.
10. Studentom i uczniom przysługuje zniżka. Zniżka udzielana jest na podstawie okazania
Koordynatorowi warsztatów ważnej legitymacji studenckiej lub uczniowskiej.
Opłat należy dokonywać w miesiącu poprzedzającym miesiąc warsztatów.

Opłata za warsztaty nie obejmuje stroju do ćwiczeń.
11. W przypadku uczestnictwa w warsztatach TANECZNEJ PACZKI lub zajęciach OPEROWEGO
Chóru DZIECIĘCEGO więcej niż jednej osoby, jest możliwość skorzystania ze zniżki
RODZINA W OPERZE w wysokości 10%.
Zniżka przysługuje dla każdej osoby z rodziny.
12. Wpłaty na konto Opery Bałtyckiej w Gdańsku.
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 90 1090 1098 0000 0000 0901 5463
Tytuł przelewu: „ TANECZNA PACZKA warsztaty taneczne grupa MODERN JAZZ-miesiącimię i nazwisko uczestnika”
13. Po rozpoczęciu warsztatów wpłaty dokonane na konto Opery nie podlegają zwrotowi.
Nieobecność uczestnika na warsztatach nie stanowi podstaw do zwrotu wpłaty.
14. Uczestnicy są zobowiązani do zapłaty obowiązkowego ubezpieczenia na czas zajęć w Operze.
Wpłaty tytułem ubezpieczenia należy dokonać na konto Opery wymienione w pkt.12, przed
Rozpoczęciem pierwszych zajęć. Koszt ubezpieczenia wynosi 28 zł. Raz opłacone ubezpieczenie
obowiązuje na cały semestr.
15. Istnieje możliwość wzięcia udziału w pojedynczych zajęciach przed dołączeniem do grupy.
Opłata za uczestnictwo w jednorazowych zajęciach wynosi 35 zł. I należy jej dokonać na konto
Opery, o którym mowa w pkt.12, nie później niż jeden dzień przed terminem zajęć. W celu
Zapisania się na jednorazowe zajęcia należy skontaktować się z koordynatorem warsztatów.
16. Podstawą do uczestnictwa w warsztatach jest przekazanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego koordynatorowi warsztatów, terminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w
pkt.9, opłacenie ubezpieczenia, o którym mowa w pkt.14.
17. O rezygnacji w zajęciach uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować koordynatora
warsztatów: Aleksandrę Michalak, tel. 502 756 960, tanecznapaczka@operabaltycka.pl
18. Opera zastrzega sobie możliwość robienia zdjęć i nagrywania fragmentów lub całości zajęć dla
celów promocyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie praw do wizerunku.
19. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów BHP i PPOŻ
obowiązujących na terenie Opery. Informacje o ww przepisach dostępne są na tablicy ogłoszeń
przy dużej Sali baletowej ( wejście od ul. Towarowej).
20. Za szkody wyrządzone przez uczestnika warsztatów na terenie Opery odpowiada uczestnik.
21. Opera nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.
22. Opera zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Zmiany każdorazowo ogłoszone będą poprzez
wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń przy dużej Sali baletowej Opery ( wejście od
ul. Towarowej) lub na stronie internetowej Opery.
23. Pracownicy etatowi Opery są uprawnieni do zniżki w wysokości 10% opłaty za udział w
Warsztatach, o której mowa w pkt. 9. Informację o zniżce należy podać w tytule przelewu
„ zniżka pracownicza „

