
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH TAŃCA - TANECZNA PACZKA 2022/2023

GRUPA: MODERN JAZZ dla młodzieży (12+) poziom podstawowy
PROWADZĄCY: BARTOSZ KONDRACKI

1. Organizatorem warsztatów tańca TANECZNA PACZKA jest Opera Bałtycka w Gdańsku z siedzibą
przy al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk (zwana dalej Operą/Organizatorem).

2. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych tancerzy i pedagogów Opery.
3. Warsztaty prowadzone są w dwóch semestrach:

I semestr 5 września 2022 - 15 stycznia 2023
II semestr 30 stycznia 2023 - 12 czerwca 2023

Warsztaty odbywają się jeden raz w tygodniu, w poniedziałki, od 18:30 do 19:30, w małej sali
baletowej Opery. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany miejsca zajęć na inną salę baletową w zależności od dostępności.

4. Warsztaty nie odbywają się w czasie świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Grupa może liczyćmaksymalnie 15 osób na małej sali baletowej, jednak nie mniej niż 6 osób.
6. Grupa zostanie uruchomiona po zgromadzeniu minimalnej liczby uczestników.
7. Podstawą uczestnictwa w warsztatach jest:

a. przekazanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Koordynatorce
warsztatów najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć poprzez przesłanie skanu na
adres e-mail Koordynatorki TANECZNEJ PACZKI (pkt. 14) bądź dostarczenie osobiście
Koordynatorce do siedziby Organizatora.

- W przypadku uczestnika niepełnoletniego, formularz zgłoszeniowy wypełnia, podpisuje
i składa rodzic/prawny opiekun.

- Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do Regulaminu.
b. terminowe uiszczenie opłaty, o której szczegółowo mowa w pkt. 10,
c. posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 13.

8. 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 terminie.

9. Planowane terminy zajęć w sezonie 2022/2023:

2022 Wrzesień 5, 12, 19, 26

Październik 3, 10, 17, 24

Listopad 7, 14, 21, 28

Grudzień 5, 12, 19

2023 Styczeń 9, 30

Luty 6, 13, 20, 27

Marzec 6, 13, 20, 27

Kwiecień 3, 17, 24

Maj 8, 15, 22, 29

Czerwiec 5, 12

POKAZ KOŃCOWY - termin zostanie ustalony po zatwierdzeniu repertuaru Opery



10. Płatności.
a. Opłata za udział w warsztatach w sezonie 2022/2023 wynosi:

2022 Wrzesień 140 zł

Październik
140 zł

Listopad 140 zł

Grudzień 105 zł

2023 Styczeń 70 zł

Luty 140 zł

Marzec 140 zł

Kwiecień 105 zł

Maj 140 zł

Czerwiec 70 zł
b. Preferowany termin uiszczenia opłaty za zajęcia to ostatni dzień miesiąca poprzedzającego

miesiąc, w którym odbywają się zajęcia. Opłaty za udział w warsztatach należy jednak
dokonać nie później niż w dniu rozpoczęcia zajęć.

c. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest potwierdzenie wpływu środków z tytułu opłaty
na koncie bankowym Opery. W przypadku braku zaksięgowanej wpłaty środków na koncie
bankowym Opery uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest przedstawić potwierdzenie
dokonania płatności Koordynatorce Tanecznej Paczki.

Brak zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Opery lub przedstawienia potwierdzenia
dokonania płatności za udział w zajęciach skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.

d. W przypadku rozpoczynania udziału w zajęciach w trakcie trwania miesiąca kwota za pierwszy
miesiąc zostanie ustalona proporcjonalnie.

e. W sytuacji nieuruchomienia grupy Opera dokonuje zwrotu środków.
f. Opłata za warsztaty nie obejmuje stroju do ćwiczeń.
g. Pracownicy etatowi Opery są uprawnieni do zniżki w wysokości 10% opłaty za udział w

warsztatach, o której mowa w pkt. 10a. Informację o zniżce należy podać w tytule przelewu
dodając: “zniżka pracownicza”.

h. W przypadku uczestnictwa w warsztatach TANECZNEJ PACZKI więcej niż jednej osoby z rodziny,
istnieje możliwość skorzystania ze zniżki RODZINA W OPERZE w wysokości 10% opłaty za
udział w warsztatach, w której mowa w pkt. 10a. Zniżka przysługuje każdej kolejnej osobie z
rodziny.

i. Uczestnik/uczestniczka dokonuje wpłaty na konto Opery Bałtyckiej w Gdańsku
Santander Bank Polska S.A.
numer rachunku bankowego 90 1090 1098 0000 0000 0901 5463
wzór tytułu transakcji TP MJ12+: [miesiąc rok], [imię i nazwisko Uczestnika/ki]
przykład TP MJ12+: październik 2022, Anna Kowalska

W przypadku dokonywania wpłat za więcej niż jedną osobę z rodziny należy kierować się poniższym
wzorem:

Tytuł transakcji TP MJ12+ [skrót grupy kolejnej/go uczestniczki/ka]:
[miesiąc rok] imię i nazwisko Uczestników/Uczestniczek

przykład TP MJ12+ TKD: grudzień 2022, Anna Kowalska, Jacek
Kowalski



11. Po uruchomieniu grupy oraz rozpoczęciu warsztatów wpłaty dokonane na konto Opery nie
podlegają zwrotowi, chyba że zajęcia zostaną odwołane z powodu działania siły wyższej (np.
pandemia) lub zgodnie z pkt. 10e.

12. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na warsztatach nie stanowi podstaw do zwrotu wpłaty.
13. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia NNW na czas zajęć w Operze.

a. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia za pośrednictwem Opery (NNW i zwrot kosztów
leczenia). Wpłaty tytułem ubezpieczenia należy dokonać bezpośrednio na konto Operowe
wymienione w pkt. 10, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Koszt ubezpieczenia zależny jest
od liczby ubezpieczanych osób i zostanie podany oddzielnie osobom deklarującym jego wykup.
Raz opłacone ubezpieczenie obowiązuje przez cały sezon.

b. Jeśli uczestnik/uczestniczka posiada własne ubezpieczenie w w/w zakresie, zobowiązany/a jest
do potwierdzenia powyższego w deklaracji (formularzu zgłoszeniowym).

c. Opera nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników w trakcie
warsztatów.

14. O rezygnacji z udziału w zajęciach uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest niezwłocznie
poinformować koordynatorkę warsztatów: Angelikę Fierka, tel. 502 756 960, e-mail:
tanecznapaczka@operabaltycka.pl

15. Opera zastrzega sobie możliwość robienia zdjęć i nagrywania fragmentów lub całości zajęć dla
celów promocyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie praw do wizerunku.

16. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów BHP i PPOŻ
obowiązujących na terenie Opery. Informacje o w/w przepisach dostępne są na tablicy ogłoszeń
przy dużej Sali baletowej (wejście od ul. Towarowej).

17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika/uczestniczkę warsztatów na terenie Opery odpowiada
Uczestnik lub rodzice/prawni opiekunowie uczestnika.

18. Opera nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.
19. Opera zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany każdorazowo

ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń przy dużej Sali baletowej
Opery (wejście od ul. Towarowej) i na stronie internetowej Opery.

20. Regulamin obowiązuje od 1 września 2022 roku i jest dostępny na stronie internetowej Opery
Bałtyckiej w Gdańsku (zakładka: Edukacja - Taneczna Paczka) pod adresem:
https://operabaltycka.pl/pl/taneczna-paczka oraz na tablicy ogłoszeń przy dużej Sali baletowej
(wejście od. ul. Towarowej).
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