
REGULAMIN WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH

1. Organizatorem warsztatów fotograficznych jest Żaneta Hajnowska, przedsiębiorca prowadząca 
działalność gospodarczą pod firmą Żaneta Hajnowska Fotografia Kulinarna z siedzibą 
w Wilczycach (51-361), ul. Zaciszna 2/1, NIP: 6161492135

2. Miejsce i termin: warsztaty zostaną zrealizowane w dniu 17.03.2019 (sobota), od 9:30 do 15:30 
w Grunwald Studio Fotografia, al. Ludomira Różyckiego 1C Lok. 214-217, 51-608 Wrocław

3. Program warsztatów składa się z 2 części: teoretycznej oraz praktycznej.

Warsztaty fotograficzne są spotkaniem autorskim obejmującym wykład skierowany do osób 
zainteresowanych fotografią oraz warsztaty kreatywne, które obejmą fotografię i stylizację 
kulinarną.

4. Koszt udziału w warsztatach wynosi 500,00 zł od osoby. Zapisy odbywają się poprzez przesłanie 
zgłoszenia na adres: kontakt@zanetahajnowska.com

Uczestnik musi dokonać wpłaty całości kwoty na konto Żaneta Hajnowska Fotografia Kulinarna: 32 
1140 2004 0000 3802 7760 7672 (mBank).

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach zgłoszonej do dnia 3 marca 2019, Organizator 
pobiera 20% wpłaconej kwoty przez Uczestnika.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach zgłoszonej od dnia 4 marca 2019 do 17 marca 
2019, Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez Uczestnika.

Złożenie zgłoszenia i dokonanie opłaty za Warsztaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia 
oraz w celach marketingowych.

Organizator dopuszcza udział maksymalnie 10 osób w warsztatach. Decyduje kolejność zgłoszeń.

5. W cenie warsztatów Organizator zapewnia: wykład, warsztaty praktyczne, serwis kawowy.

6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia osób uczestniczących w warsztatach.

7. Dojazd Uczestnika na warsztaty oraz ewentualne zakwaterowanie odbywa się we własnym 
zakresie.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników oraz za straty materialne uczestników 
zaistniałe podczas warsztatów.

9. Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje się 
regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania 
warsztatów w celach promocyjnych. Uczestnik zgłaszając swoje uczestnictwo, udziela - na rzecz 
Organizatora i innych uczestników warsztatów, zgody na publikację swojego wizerunku 
utrwalonego w trakcie trwania warsztatów.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w sytuacji uniemożliwiającej 
sprawną organizację warsztatów, wynikających z przyczyn niezależnych od organizatora. W 
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przypadku odwołania warsztatów zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych. O wszelkich 
zmianach Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników.

12. Uczestnik warsztatów powinien mieć z sobą własny sprzęt fotograficzny.

13. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się „Regulaminowi Warsztatów” i poleceniom 
organizatora.

14. Uczestnik zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek na planie zdjęciowym oraz w 
wykorzystywanych pomieszczeniach.

15. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie straty materiale spowodowane 
względem organizatora.

16. Organizator wystawi Uczestnikom fakturę bez VAT(rachunki) za warsztaty.

17. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie wykładów.


