
Regulamin Akademii Sceny Współczesnej

Postanowienia Ogólne

1. Akademia Sceny Współczesnej, zwana dalej “Akademią” prowadzi warsztaty sceniczne.
2. Organizatorem Akademii jest Fundacja Scena Współczesna (Kraszewskiego 25, 02-415

Warszawa), prowadząca Teatr Scena Współczesna, NIP 5222623483, KRS 0000037243,
zwana dalej „Organizatorem”.

3. Warsztaty są cykliczne, odbywają się zgodnie z publikowanymi naborami (na fanpage Teatru
Scena Współczesna w serwisie facebook.com - www.facebook.com/TeatrScenaWspolczesna/
oraz na stronie internetowej Teatru Scena Współczesna - www.scenawspolczesna.pl).

4. Zgłoszenie się na warsztaty organizowane przez Akademię Scena Współczesna jest
jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną
odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią. W przypadku osoby
niepełnoletniej, odpowiedzialność dotyczy jej opiekunów prawnych.

6. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym czasie.
7. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana na Facebooku oraz umieszczona na

stronie internetowej Teatru Scena Współczesna przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Nabór

1. Warunki naboru na dany cykl warsztatów ogłaszane są na fanpage Teatru Scena
Współczesna w serwisie facebook.com - www.facebook.com/TeatrScenaWspolczesna/ oraz
na stronie internetowej Teatru Scena Współczesna - www.scenawspolczesna.pl).

2. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. W zależności od ilości zgłoszeń organizowane są
kolejne etapy rekrutacji (przeprowadzane przez Organizatora), w wyniku której wyłaniani są
uczestnicy danego cyklu warsztatów.

3. Zgłoszenie na warsztaty w ramach danego naboru jest jednoznaczne z akceptacją warunków
naboru.

Opłaty

1. Akademia przewiduje dwie możliwości wnoszenia opłat za zajęcia:
- Gotówką na miejscu w biurze Akademii (ul. Wspólna 61/101) lub w Teatrze (ul. Giordana

Bruna 9);
- Przelewem (konieczne jest przesłanie potwierdzenia przelewu na adres:

scenawspolczesna@gmail.com)

Opłaty przelewem powinny być dokonywane na następujące konto:
TEATR SCENA WSPÓŁCZESNA
10 1240 6218 1111 0010 9491 6369

tytuł przelewu: Imię + Nazwisko + Nazwa warsztatów, które są opłacane

2. Płatność jest jednorazowa, należy jej dokonać przed rozpoczęciem warsztatów.
3. W przypadku opłaty przelewem w jego tytule należy podać imię, nazwisko oraz dokładną

nazwę warsztatów, które są opłacane.
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4. W przypadku niezrealizowania wpłaty w określonym terminie Akademia zastrzega sobie
prawo do skreślenia uczestnika z listy bez wcześniejszego poinformowania.

5. Akademia nie dokonuje zwrotów wpłat w sytuacji, gdy przyczyna nieobecności leży po stronie
klienta.

6. Akademia nie dokonuje zwrotu wpłat, w sytuacji, gdy jest zorganizowane zastępstwo na
zajęcia i pomimo nieobecności planowanego instruktora zajęcia odbywają się.

7. Akademia dokonuje zwrotu wpłat tylko w sytuacji, gdy następuje odwołanie warsztatów/zajęć,
a przyczyna leży po stronie Akademii i nie zostało zapewnione zastępstwo.

8. Osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze, które za usługi Akademii chcą otrzymywać
fakturę VAT mają obowiązek do ostatniego dnia miesiąca, w którym została wykonana usługa,
dostarczyć pełne dane niezbędne do wystawienia owej FV. Faktury wystawiane są do 10 dnia
następnego miesiąca.

9. W sporadycznych sytuacjach uczestnik może odrobić zajęcia, na których był nieobecny z
uzasadnionej przyczyny jedynie za zgodą opiekuna warsztatów. Opiekun warsztatów może
zarządać zwolnienia lekarskiego lub odmówić możliwości odrobienia zajęć.

Odwoływanie zajęć lub rozwiązanie grupy

1. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia
zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego lub innych powodów niezależnych od
Organizatora, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu
rozpoczęcia zajęć lub rozwiązania grupy.

2. W powyższych przypadkach osoby, które dokonały wpłaty mają prawo do:
-zwrotu pełnej kwoty za zajęcia;
-wykorzystania płatności w ramach innych warsztatów;

Bezpieczeństwo

1. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np.
kontuzje, urazy) powstałe na terenie Akademii Sceny Współczesnej.

2. Przed wykupieniem wejścia na zajęcia Akademii każdy klient powinien we własnym zakresie
skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do
uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez Akademię.

3. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez kontroli na terenie Akademii, Akademia Sceny
Współczesnej nie ponosi odpowiedzialności.

4. Uczestnik ma prawo cenne lub osobiste rzeczy zabrać ze sobą na salę, w której odbywają się
zajęcia.

Postanowienia końcowe

1. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez aplikującego warunków
Regulaminu Akademii Sceny Współczesnej.

2. Rejestracja – zgłoszenie w naborze do Akademii Sceny Współczesnej jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów
związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem naboru i warsztatów.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który zobowiązuje się do zastosowania
przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników Konkursu środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z normami zawartymi w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), ustawie o ochronie danych osobowych
oraz innych przepisach prawa krajowego.

4. Uczestnik/uczestniczka naboru i warsztatów ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

5. Dokonanie zgłoszenia stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z naborem do Akademii Sceny Współczesnej i
realizacją cyklu warsztatów oraz projektu.

6. Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do
celów realizacji warsztatów Akademii Sceny Współczesnej.

7. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich
przetwarzanie we wskazanym celu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w warsztatach
Akademii Sceny Współczesnej.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, wizerunku i
informacji o uczestniku oraz umieszczania tych informacji w materiałach informacyjnych i
reklamowych Organizatora, w tym w publikacjach Organizatora oraz na prowadzonych przez
niego stronach internetowych lub profilach informacyjnych.

10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
11. Organizator nie odpowiada za konsekwencje podania nieprawidłowych danych w złożonych

zgłoszeniach.
12. Organizator udziela informacji pod adresem: scenawspolczesna@gmail.com.

..................................................................
Data i podpis uczestnika lub opiekuna prawnego
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