SOLIDARITY OF ARTS 2018
REGULAMIN OTWARTYCH WARSZTATÓW TAŃCA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem OTWARTYCH WARSZTATÓW TAŃCA zwanych dalej Warsztatami – imprezy
towarzyszącej festiwalu SOLIDARITY OF ARTS – prowadzonych przez irańskiego choreografa,
reżysera, tancerza i aktora Afshina Ghaffariana – jest Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
przy pl. Solidarności 1, a jego partnerem: Sopocka Odessa z siedzibą w Sopocie przy ul. Bohaterów
Monte Cassino 54, 81-759 Sopot, NIP: 585 133 63 52, właściciel marki Plenum.
2. Warsztaty odbędą się w dniach 22–24 sierpnia 2018 (środa – piątek), godz. 16.30–19.30.
3. Warsztaty będą otwarte dla publiczności.
4. Warsztaty odbędą się w przestrzeni Plenum w Gdańsku przy ul. Elektryków.
5. Fotografowanie, filmowanie i nagrywanie w trakcie Warsztatów jest zabronione.
6. Prowadzący Warsztaty będzie porozumiewać się z uczestnikami w języku angielskim.
II. TANCERZE
1. Warsztaty adresowane są do tancerzy i amatorów – miłośników tańca.
2. Minimalny wiek uczestnika Warsztatów to 18 lat.
3. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
4. Grupa liczyć będzie 20 osób.
5. Zapisy do udziału w Warsztatach rozpoczną się 23 lipca 2018 roku i potrwają do dnia 18 sierpnia
2018 roku, chyba że pula wolnych miejsc zostanie wcześniej wyczerpana. Zapisy możliwe są jedynie
drogą elektroniczną → m.fryze@ecs.gda.pl.
6. Liczba uczestników Warsztatów jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników Warsztatów
decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Jeśli uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Warsztatach, zobowiązany jest, nie później niż do
południa 20 sierpnia 2018 roku, poinformować o tym fakcie ECS (e-mail: m.fryze@ecs.gda.pl), aby
jego miejsce mogła zająć osoba wpisana na listę rezerwową.
8. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
9. Uczestnik jest zobowiązany przybyć na Warsztaty nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.
W przypadku spóźnienia organizator może odmówić wstępu uczestnikowi Warsztatów.
10. Uczestnika Warsztatów obowiązuje odpowiedni strój oraz obuwie zmienne.
11. Niedozwolone jest wnoszenie na salę, gdzie odbywają się Warsztaty, sprzętów niebezpiecznych.
12. Przed rozpoczęciem Warsztatów należy zdjąć bądź zabezpieczyć wszelkie przedmioty, które
mogą stanowić potencjalne zagrożenie, w szczególności: kolczyki, zegarki, łańcuszki, pierścionki,
paski z ostrymi sprzączkami.
13. Uczestnik Warsztatów powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje.
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14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez
uczestników regulaminu Warsztatów, niestosowania się przez nich do zaleceń osób upoważnionych
przez organizatora i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
15. Uczestnik Warsztatów ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu
lub na osobach, wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność,
w takim samym zakresie jak powyżej, tenże ponosi również wobec innych uczestników.
16. Akceptując regulamin, uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestniczenia w Warsztatach.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.
18. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji wydarzenia w postaci materiału fotograficznego
i audiowizualnego podczas trwania całej imprezy, w celach promocyjnych i reklamowych – w prasie,
radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych. Każdy z uczestników
Warsztatów będzie zobowiązany podpisać stosowne oświadczenie.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Warsztatów (godzina, miejsce) w
uzasadnionych przypadkach. O tych zmianach uczestnik Warsztatów zostanie poinformowany
drogą e-mailową nie później niż do południa 21 sierpnia 2018 roku.
20. Prowadzący zajęcia i przedstawiciele organizatora mają prawo wykluczyć z zajęć osobę, której
zachowanie zakłóca ich przebieg.
III. PUBLICZNOŚĆ
1. Warsztaty mają charakter otwarty, publiczność nie musi wcześniej zgłaszać chęci uczestnictwa.
2. Obserwator Warsztatów nie ma prawa naruszać porządku Warsztatów i jest zobowiązany
stosować się do zaleceń organizatora.
3. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do stałej opieki.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie, które oddalą się z miejsca
prowadzenia Warsztatów.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez
uczestników regulaminu imprezy, niestosowania się przez nich do zaleceń organizatorów i poleceń
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
5. Obserwator Warsztatów ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu
lub na osobach, wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność,
w takim samym zakresie jak powyżej, tenże ponosi również wobec innych uczestników.
6. Niedozwolone jest wnoszenie na salę, gdzie odbywają się Warsztaty, jedzenia oraz napojów, a
także sprzętów niebezpiecznych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji wydarzenia w postaci materiału fotograficznego
i audiowizualnego podczas trwania całej imprezy, w celach promocyjnych i reklamowych – w prasie,
radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych. Publiczność Warsztatów
będzie zobowiązana podpisać stosowne oświadczenie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Warsztatów (godzina, miejsce) w
uzasadnionych przypadkach. O zmianach będzie informować na stronie internetowej:
www.solidarityofarts.pl.
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9. Prowadzący zajęcia i przedstawiciele organizatora mają prawo poprosić o opuszczenie miejsca
Warsztatów osobę, której zachowanie zakłóca ich przebieg.
10. Obserwator Warsztatów przyjmuje do wiadomości, że udział w Warsztatach jest równoznaczny
z zaakceptowaniem tego regulaminu.
11. Organizator uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiana
regulaminu wchodzi w
www.solidarityofarts.pl.
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