Regulamin warsztatów fotograficznych organizowanych
w Evil Banana Studio

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa sposób realizacji oraz zasady udziału w warsztatach
fotograficznych w Evil Banana Studio
2. Organizatorem warsztatów fotograficznych jest FREEPERS S.C. ul. Pomorska 41 90-203
Łódź NIP: 7251953528, właściciel Evil Banana Studio (dalej „Organizator”)
3. Warsztaty – oznaczają świadczenia edukacyjne Organizatora szczegółowo określone
na stronie internetowej Organizatora www.evilbananastudio.pl
4. Uczestnik – oznacza osobę uprawnioną do uczestnictwa w Warsztatach.
5. Informacje zawarte na stronie internetowej www.evilbananastudio.pl oraz w publikacjach
reklamowych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie
do zawarcia umowy.

ZASADY UDZIAŁU W WARSZTATACH
§ 2.
1. Udział w warsztatach jest płatny.
2. Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić formularz na stronie Organizatora
oraz opłacić uczestnictwo w warsztatach.
3. Nr konta zostanie podany uczestnikom mailem, po wypełnieniu formularza.
4. Rezerwacja miejsca na warsztatach odbywa się poprzez dokonanie pełnej opłaty
lub wpłatę zaliczki, w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zgłoszenia lub najpóźniej
7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
5. Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność dokonania
wpłat.
6. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez Uczestnika na 4 dni robocze przed planowanym
terminem rozpoczęcia warsztatów zwracane jest 50% opłaty za kurs. Wpłaty nie podlegają

zwrotowi w przypadku rezygnacji zgłoszonej w ciągu 3 dni roboczych przed datą
rozpoczęcia zajęć lub w dniu ich rozpoczęcia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia warsztatów
lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów,
niezależnych od Organizatora. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu
zajęć Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników telefonicznie lub drogą
elektroniczną. Jeśli kurs nie odbędzie się z winy Organizatora wpłata zostanie zwrócona
lub zachowana do rezerwacji miejsca w następnej edycji.
8. Warsztaty odbywają się w siedzibie Evil Banana Studio ul. Pomorska 41 90-203 Łódź.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 3.
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie
trwania warsztatów (backstage) i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej
na stronie internetowej www.evilbananastudio.pl oraz w serwisie Facebook.
2. Wykorzystanie fotografii wykonanych przez uczestników podczas zajęć dozwolone jest
w zakresie prywatnego użytku. Komercyjne wykorzystanie fotografii wymaga pisemnej
zgody Organizatora kursu oraz osobnej zgody modelek/modeli.
3. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom Organizatora
w ramach prowadzonych warsztatów.
4. Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje
się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty,
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zostawione bez opieki oraz za straty
materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały
one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.
6. Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma rabat na wynajem studia fotograficznego
w wysokości 20% od cen wynajmu na okres trzech miesięcy od dnia ukończenia
warsztatów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 4.
1. Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za kurs lub warsztat równoznaczne jest

z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów realizacji Warsztatów, zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego,
w tym przepisy Kodeksu Cywilnego

