REGULAMIN AKADEMII TEATRALNO-WOKALNEJ JERZEGO TUROWICZA
DLA GRUP „MŁODZI AKTORZY”
Ogólne warunki świadczenia usług przez Akademię Teatralno-Wokalną Jerzego
Turowicza w Lublinie w grupach „Młodzi Aktorzy”.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Akademię
Teatralno-Wokalną Jerzego Turowicza, zwaną dalej Organizatorem.
2. Definicje terminów użytych w Regulaminie:
a. Organizator – Akademia Teatralno-Wokalna Jerzego Turowicza w Lublinie;
b. Usługi – zajęcia teatralne, wokalne i taneczne dla dzieci, spektakle teatralne, pokazy
taneczno-muzyczne, warsztaty dla dzieci oraz inne usługi świadczone przez Organizatora,
które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie;
c. Uczestnik – osoba biorąca udział w zajęciach grupy „Młodzi Aktorzy”, warsztatach lub
korzystająca z innych usług określonych w ofercie Organizatora;
d. Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w
ofercie Organizatora w imieniu własnym lub Uczestnika;
e. Opiekun – Rodzic lub inna osoba będąca prawnym Opiekunem dziecka lub osobą
zobowiązaną czasowo do opieki nad dzieckiem,
f. Umowa – dokument zabezpieczający prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora.
3. Organizator świadczy następujące usługi:
a. Organizacja zajęć dla dzieci – Organizator oferuje zajęcia artystyczne, edukacyjne, zajęcia
ogólnorozwojowe oraz inne zajęcia określone szczegółowo w odrębnej ofercie;
b. Organizacja przedstawień teatralnych, pokazów, imprez okolicznościowych oraz
koncertów charytatywnych, również we współpracy z innymi Instytucjami Kultury.
c. Organizacja innych przedsięwzięć na życzenie Klientów na zasadach określonych w
odrębnej ofercie.
§2
Ogólne warunki korzystania z Usług Akademii Teatralno-Woklanej Jerzego Turowicza
1. Korzystanie z usług odbywa się na podstawie opłaty miesięcznej, semestralnej lub rocznej
za zajęcia, płatnej przelewem na konto Organizatora lub w formie gotówkowej w siedzibie
Akademii.
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2. Organizator nie zwraca wpłaconych kwot, za zajęcia niewykorzystane z przyczyn
Uczestnika. Nie pomniejsza też kwoty miesięcznego czesnego o sumę wynikającą z
nieobecności Uczestnika na zajęciach. Istnieje natomiast możliwość odrobienia
niewykorzystanych zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
3. Udział w zajęciach możliwy jest po zaksięgowaniu opłaty na koncie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub
jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia
Uczestnika.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania wizerunków Uczestników grupy „Młodzi
Aktorzy” w formie fotograficznej bądź filmowej, celem wewnętrznej archiwizacji zajęć,
spektakli i innych zdarzeń z udziałem grupy „Młodzi Aktorzy”, która może być potem
wykorzystywana marketingowo (tzn. na ulotkach, w folderach, na banerach, stronie
internetowej Organizatora, etc.) przez Akademię Teatralno-Wokalną Jerzego Turowicza.
Dokumentacja będzie też udostępniana na życzenie Opiekunów.
6. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania Regulaminu oraz zaleceń
Organizatora odpowiada Opiekun Uczestnika - do wysokości kosztów usunięcia szkody lub
naprawy zniszczenia.
7. Na sali, gdzie odbywają się zajęcia nie mogą być spożywane napoje, ani inne produkty
spożywcze. Konsumpcja może odbywać się wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu.
8. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia i ubrania wygodnego stroju oraz
pozostawienie rzeczy osobistych w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Za rzeczy
pozostawione poza wyznaczonym miejscem Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na
terenie Organizatora i podanych do wiadomości Uczestników.
§3
Zasady dotyczące korzystania z zajęć dla dzieci w grupie „Młodzi Aktorzy”
1. Opiekun każdorazowo przyprowadza Uczestnika do sali, w której prowadzone będą zajęcia
oraz odbiera Uczestnika osobiście po skończonych zajęciach. Przy zmianie osoby
odbierającej Uczestnika, Opiekun jest zobowiązany poinformować niezwłocznie o tym fakcie
Organizatora. Jeżeli Opiekun nie będzie odbierał osobiście Uczestnika z zajęć, konieczne jest
wyrażenie pisemnej zgody na samodzielny powrót do domu dziecka – Uczestnika i
przedłożenie jej Organizatorowi.
2. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez Rodziców wyłącznie po
uzgodnieniu z Organizatorem i osobą prowadzącą zajęcia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia możliwości uczestnictwa w zajęciach
dzieciom z objawami chorób zakaźnych dla bezpieczeństwa pozostałych Uczestników.
4. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się w planowanym terminie z przyczyn leżących po
stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w zajęciach w
innym zaproponowanym przez Organizatora terminie.
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§4
Postanowienia Końcowe
1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Organizator ma
prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług bez wypowiedzenia. Organizator nie jest
zobowiązany do zwrotu opłaty za niewykorzystane Usługi w przypadku, gdy rozwiązanie
umowy następuje z winy Klienta lub Uczestnika.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług zawartych
pomiędzy Klientem a Organizatorem.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
4. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z
Usług jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie
niezwłocznie podana do wiadomości Klientów drogą mailową oraz na stronie internetowej
Organizatora.
6. W kwestii bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów porządkowych mają zastosowanie
zasady z §2 pkt. 4-9.
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