Regulamin i warunki uczestnictwa w Warsztatach Realizatora Filmowego i TV :
Przedmiotem umowy jest zlecenie przeprowadzenia Warsztatów Realizatora Filmowego i TV z oferty
dostępnej pod adresem www.wrfitv.edu.pl. Uczestnikiem Warsztatów WRFiTV może zostad osoba
pełnoletnia. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza
na niniejszej stronie www.wrfitv.edu.pl Organizatorem szkolenia jest GRUPA VCANAL
reprezentowana przez Michała Szydłowskiego z siedzibą w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej 220,
43-300 Bielsko-Biała ( „ Organizator ” ). Cena Warsztatów miesięcznych wynosi 1.950 zł i obejmuje:
udział w warsztatach, materiały pomocnicze, Dyplom potwierdzający udział w WRFiTV, czynny udział
w produkcji teledysku dla wybranego Artysty, otrzymanie materiałów ( DVD z dwiczeniami
operatorskimi, montażowymi ). Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie
trwania kursu. Dla studentów przewidziana została zniżka w wysokości 5 %. Wynagrodzenie należne
Organizatorowi jest płatne w terminie 14 dni od daty wypełnienia formularza, ale nie później niż na
dzieo przed pierwszymi zajęciami w zarezerwowanej edycji. W przypadku wyboru płatnośc i w ratach
w terminach I rata – nie później niż 14 dni przed pierwszym zjazdemi; II rata – w trakcie pierwszego
zjazdu. W przypadku dokonania płatności w ostatnim dniu terminu Uczestnik zobowiązany jest
przynieśd potwierdzenie dokonania opłaty na pierwsze zajęcia. Uczestnicy będą dopisywani do
preferowanych przez siebie kursów według kolejności dokonywania wpłat. W sytuacji, w której
Uczestnik dokona płatności, a preferowana przez niego grupa nie zostanie utworzona Organizator
zaproponuje uczestnictwo w innym terminie lub zwrot dokonanej płatności w terminie 7 dni. Zajęcia
prowadzone w ramach Warsztatów mają charakter autorski. Organizator zapewnia materiały
szkoleniowe. Materiały szkoleniowe rozdawane podczas zajęd nie tworzą po połączeniu zwartego
skryptu, zawierają jedynie informacje uzupełniające do wybranych zagadnieo, omawianych podczas
Warsztatów. Warsztaty obejmują 4 weekendy i rozpoczynają się o godzinie 10 kooczą o 20. W
przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności, tzw. „ siły wyższej ”, Organizatorowi
przysługuje prawo odwołania bądź zmiany terminu zajęd. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie trwania zajęd oraz za ewentualne wypadki i
uszkodzenia zdrowia Uczestników. Uczestnik może odstąpid od umowy w terminie 10 dni od daty jej
zawarcia, tj. od wysłania zgłoszenia. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Uczestnikowi w wypadku
świadczenia usług rozpoczętych Warsztatów, za jego zgodą, przed upływem terminu, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, tj. w przypadku, gdy Uczestnik dokona zgłoszenia uczestnictwa w
Warsztach na 10 lub mniej dni przed terminem rozpoczęcia Warsztatów oraz weźmie w nich udział.
Uczestnik może wypowiedzied umowę w każdym czasie. Powinien jednak uiścid Organizatorowi częśd
wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło
bez ważnego powodu, powinien także naprawid szkodę. Wynagrodzenie odpowiadające
dotychczasowym czynnościom Organizatora to kwota 1.950 zł tytułem poniesionych przez
Organizatora i niemożliwych do odzyskania kosztów organizacji szkolenia obejmujących wynajęcie

sali i prowadzących, przygotowanie materiałów. Administratorem danych osobowych jest
Organizator. Organizator informuje, że osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w celu wykonania umowy, a w
przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych. Podanie wszystkich danych wskazanych w niniejszym formularzu jest dobrowolne,
jednakże podanie danych oznaczonych gwiazdką jest konieczne w celu prawidłowego wykonania
umowy. Podanie danych do faktury jest konieczne w przypadku, gdy stroną umowy z Organizatorem
jest przedsiębiorca. Adres e-mail oraz numer telefonu będą wykorzystywane do przesyłania
bieżących informacji dotyczących kursu, a na podany adres pocztowy Uczestnika zostaną wysłane
materiały kursowe. Uczestnik Warsztatów ma obowiązek zgłosid Organizatorowi zaistniałe zmiany w
danych kontaktowych. GRUPA VCANAL nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z ich nie
zgłoszenia konsekwencje. Po otrzymaniu wypełnionego kuponu zgłoszeniowego GRUPA VCANAL
niezwłocznie prześle potwierdzenie udziału w szkoleniu. Osoby, które nie zrezygnują pisemnie z
warsztatów, a nie wezmą w nich udziału, zostaną obciążone kosztami. W przypadku odwołania
warsztatów, kwota wpłacona na konto GRUPA VCANAL zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od
planowanej daty rozpoczęcia Warsztatów.

