
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I REGULAMIN 

WARSZTATY RUCHOWE Z TO-EN, 24-25 WRZEŚNIA 2022 R., SOPOT 

 
Imię, nazwisko 

 

Adres 

 

Telefon kontaktowy 

 

E-mail: 

 

Wiek, kobieta / mężczyzna 

 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH RUCHOWYCH Z TO-EN 24-25 WRZEŚNIA 2022 R. 

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z 
regulaminem i wysłanie go na adres: toen@toenbutoh.com, a po potwierdzeniu udziału - opłacenie 
warsztatów do dnia 18 września 2022 r. Koszt warsztatów: 650 zł. Nr konta do przelewu: 25 1090 
1102 0000 0001 4403 8930 (tytułem: Warsztaty TO-EN wrzesień). Przy wpłacie do 11 września 
2022r. obowiązuje zniżka. Koszt warsztatów wynosi wówczas: 600 zł.  

2. Warsztaty są przeznaczone dla sprawnych fizycznie osób powyżej 20 roku życia. 

3. Współorganizatorem warsztatów jest Goyki 3 Art Inkubator Sopot, ul. Jakuba Goyki 3 w Sopocie. 
 Prowadząca i organizatorka: TO-EN. 

4. Ilość miejsc ograniczona.  

5. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe 
wypadki w trakcie zajęć. Zaleca się, aby uczestnicy warsztatów posiadali ubezpieczenie NNW. 

6. Uczestnicy odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez własne działanie lub zaniechanie. 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu, gdzie odbywają 
się warsztaty. 



8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie lub do odwołania 
warsztatów. W przypadku odwołania warsztatów przez Organizatorów, Uczestnicy otrzymają zwrot 
wpłat. 

9. Organizatorzy jednocześnie informują, iż w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju, 
może zostać wprowadzony obowiązkowy test Uczestników w kierunku COVID-19 przed 
rozpoczęciem warsztatów  (na koszt Uczestników). Jeśli przed warsztatami Uczestnicy mieliby 
objawy przeziębienia, kaszlu, podwyższonej temperatury, prosimy o rezygnację z warsztatów  
(Uczestnicy otrzymają zwrot wpłat).  

10. Organizatorzy mają prawo do wykluczenia z udziału osób, których zachowanie zakłóca przebieg 
zajęć. Na zajęciach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków 
odurzających. 

11. Na zajęciach obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.  

12. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć jest zabronione.  

13. W dniu rozpoczęcia warsztatów Uczestnicy dostaną do podpisania Oświadczenie wraz z klauzulą 
RODO. 

14. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

 

 

 

 

Data, miejsce          Podpis (odręczny)  


