
No To KLAPS! LUTY '23 - Regulamin rekrutacji

1. Warsztaty Filmowe “No to KLAPS! LUTY '23” (zwane dalej warsztatami) organizowane są przez
Mayo Kucharskiego prowadzącego działalność gospodarczą:

Mayo Kucharski
Myśliwskie Wzgórze 3b/29
80 - 283 GDAŃSK
Numer NIP 8882957559
Numer REGON 369991223

2. Warsztaty planowane są w terminie 13.02 - 18.02.2022 r. w godzinach 9:00 -19:00.

3. Miejscem realizacji warsztatów jest “Studio 57” znajdujące się przy ulicy Kartuskiej 57 w
Gdańsku. Część zajęć może odbywać się w plenerze w okolicach studia, jednak każdorazowo
miejscem rozpoczęcia i zakończenia danego dnia jest studio.

4. Warsztaty organizowane są dla wszystkich zainteresowanych w wieku 15-30 lat i będa
prowadzone w formie dopasowanej do takiego przedziału wiekowego.
W szczególnych przypadkach, organizatorzy mogą dołączyć do grupy, osoby nie mieszczące się
w tym przedziale, o ile sami zainteresowani wyrażą zgodę na uczestnictwo w zajęciach
realizowanych pod ogłoszony wyżej profil wiekowy.

5. W warsztatach mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie o ile uzyskają one zgodę prawnego
opiekuna, którą pisemnie przedstawią organizatorom.

6. Całkowity koszt warsztatów wynosi 2000 zł brutto*. W tej cenie uczestnikowi przysługuje 6
dniowy pobyt na zajęciach, dostęp do cateringu zaplanowanego przez organizatorów oraz
zestaw gadżetów powitalnych.

*bez uwzględnienia obowiązujących promocji

7. Aby stać się uczestnikiem warsztatów należy do 31 stycznia 2023 r. wpłacić zaliczkę w kwocie
800 zł brutto na konto:

Mayo Kucharski
mBank: 41 1140 2004 0000 3302 7759 3011
W tytule przelewu: [Imię i nazwisko uczestnika]



8. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma imienną fakturę zaliczkową po wpłaceniu zaliczki oraz
fakturę końcową po opłaceniu całości kwoty. Istnieje również możliwość wystawienia faktury na
konkretną firmę.

9. Drugą część kwoty: 1200 zł brutto*, należy uregulować w terminie między 1 a 10 lutego 2023
roku.

*bez uwzględnienia obowiązujących promocji

10. Do 31 stycznia 2023 roku, uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztatach.
W takiej sytuacji uzyskuje on 50% zwrotu zaliczki w kwocie 400 zł brutto.

11. W przypadku braku informacji o rezygnacji z warsztatów do 31 stycznia 2023 roku, uczestnikowi
nie przysługuje zwrot zaliczki.

12. Istnieje możliwość obniżenia kosztów warsztatów dzięki promocji “Taniej w parze”. Pozwala ona
uzyskać rabat w wysokości 100 zł brutto dla siebie (nazwany dalej “zapisanym uczestnikiem”)
oraz kolejne 100 zł brutto rabatu dla swojego kompana (nazwanego “znajomym”), którego uda
namówić się na wspólny udział w warsztatach.

Promocję aktywuje znajomy, który podczas zapisu na warsztaty, w oknie “KOD RABATOWY”
wpisze nazwę promocji “Taniej w parze” oraz doda nazwisko zapisanego uczestnika, który zdołał
go namówić. Tym sposobem zarówno zapisany uczestnik jak i znajomy zapłacą na warsztaty
łącznie 1900 zł brutto. Ważnym jest, aby w trakcie aktywowania promocji przez znajomego,
zapisany uczestnik miał za sobą opłatę zaliczki w kwocie 800 zł brutto czyli był pełnoprawnym
uczestnikiem warsztatów według 7 punktu tego regulaminu.

Rabat będzie widoczny dla obu uczestników w trakcie uregulowania drugiej części opłaty za
warsztaty. Zarówno zapisany uczestnik jak i znajomy (który również do 31 stycznia musi zapłacić
kwotę zaliczki), zapłacą w drugiej turze opłat, kwotę 1100 zł brutto czyli 100 zł brutto mniej.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, jeśli do 10 lutego 2023 roku nie
uzyska pełnych wpłat od minimum 10 uczestników zajęć. W przypadku odwołania warsztatów,
wszystkim zapisanym na wydarzenie uczestnikom, zostanie zwrócone 100 % ich wpłat.

14. Jeśli warsztaty zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora, każdy z uczestników
otrzyma również 100% zwrotu wpłat.

15. Ostateczna decyzja o nieodwołalnej realizacji warsztatów zostanie ogłoszona uczestnikom i
zainteresowanym 11 lutego 2023 roku.

16. 1 stycznia 2023 r. zostanie udostępniony szczegółowy regulamin warsztatów No to KLAPS!
LUTY '23, z którym każdy uczestnik będzie musiał się zapoznać. W przypadku wątpliwości lub
uwag, uczestnik będzie miał prawo do rezygnacji z warsztatów na warunkach opisanych w
punkcie 10.



17. Opłacając wyżej wspomnianą zaliczkę, uczestnik, lub opiekun prawny odpowiedzialny za
uczestnika, zgadza się na warunki przedstawionego regulaminu.

18. Na wszelkie pytania z przyjemnością odpowiemy.
Zapraszam do kontaktu pod adresem:
kontakt.notoklaps@gmail.com


