REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
„PRACOWNIA TEATRALNE DLA DZIECI I RODZICÓW”
§1
REZERWACJA i ZAKUP BILETÓW
1. Udział w warsztatach jest płatny. Koszt uczestnictwa w jednym warsztacie,
w którym uczestnikami są wyłącznie dzieci – 60zł/dziecko oraz w warsztatach,
w których dzieci i rodzice uczestniczą w równym stopniu - 30zł/dziecko
i 30 zł/rodzic. Bilety można zakupić ONLINE zawsze po kliknięciu w ikonkę
KUP BILET zamieszczoną przy tytule wybranego warsztatu w zakładce KALENDARZ.
2. Rezerwacji biletów można dokonać: telefonicznie: +48 512 622 215 lub drogą
mailową: bilety@teatrmalegowidza.pl. Rezerwacja telefoniczna lub mailowa jest
ważna jedynie po otrzymaniu potwierdzenia ze strony Teatru drogą mailową.
3. Bilety zarezerwowane drogą telefoniczną lub mailową należy opłacić przelewem na
konto Fundacji Teatru Małego Widza 37 2490 0005 0000 4500 5802 5500 w ciągu
3 dni od daty otrzymania mailowego potwierdzenia rezerwacji. Rezerwacja
nieopłacona w terminie zostaje automatycznie anulowana.
4. Po wpłynięciu na konto należności za bilety zarezerwowane telefonicznie lub mailowo,
wysyłamy elektronicznie ostateczne potwierdzenie rezerwacji wraz z biletem.
§2
ZWROT BILETÓW
1.

Zakupione bilety można zwrócić najpóźniej 7 dni roboczych przed datą
warsztatów.

2.

Zakupione bilety nie podlegają możliwości przeniesienia na inny termin. Każdy
uczestnik bierze udział w zajęciach z grupą, do której zostały zakupione bilety.

3. W przypadku odwołania warsztatów z powodu choroby prowadzącego lub innych przypadków losowych teatr zwraca pieniądze lub oferuje w miarę dostępności bilety na
najbliższy warsztat .
4. Bilety nie podlegają zwrotowi w przypadku spóźnienia się uczestników na warsztaty.
§3
INFORMACJE DODATKOWE
1. Warsztaty odbywają się według harmonogramu, zamieszczonego na stronie internetowej www.takepartinart.pl w zakładce KALENDARZ.
2. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na warsztaty.
3. Uczestników obowiązuje wygodne zmienne obuwie oraz wygodny strój (szczególnie na
warsztaty taneczne).
4. Na zajęciach zapewniamy uczestnikom wodę.
5. Udział w warsztatach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody
na fotografowanie i filmowanie uczestników przez osobę upoważnioną z ramienia teatru oraz użycie wizerunku uczestników warsztatów w materiałach promocyjnych Festiwalu.
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