Warsztaty tańca towarzyskiego dla dorosłych
czwartki w godz. 20.00-21.00
od 6 października do 15 grudnia 2022 r.
sala lustrzana GOSiR

1. Warsztaty skierowane są do osób dorosłych (ze względu na specyfikę zajęć zachęcamy
do udziału pary, niekoniecznie mieszane).
2. Warsztaty będą odbywać się w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mrozach.
3. W czasie warsztatów przewidziana jest nauka: walca angielskiego, walca wiedeńskiego,
bachaty, tanga, cza-czy, rock'n'rolla, partnerowań.
4. Zapisy prowadzone będą w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 telefonicznie
pod numerem 25 757 44 79.
5. Koszt od osoby za udział w warsztatach wynosi 270,00 zł. Dla posiadaczy Karty „Mrozy dla
Rodziny 3+” obowiązuje zniżka 50%.
6. Płatności należy dokonać przelewem dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zebrania się grupy
niezbędnej do przeprowadzenia warsztatów do poniedziałku 3 października 2022 r. na konto
Gminnego Centrum Kultury w Mrozach:
Bank Spółdzielczy w Siedlcach Oddział Mrozach
69 9227 0004 0000 1560 2000 0010
W tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek: warsztaty tańca dla dorosłych.
W przypadku posiadaczy Karty „Mrozy dla Rodziny 3+” należy dodatkowo dopisać numer karty.
7. Jeśli pomimo zebrania się mniejszej liczby osób niż przewidywana uczestnicy będą
zainteresowani warsztatami dopuszcza się możliwość przeprowadzenia ich, jednak opłata
za udział proporcjonalnie wzrośnie. Wysokość opłaty zostanie podana po ostatecznym
potwierdzeniu obecności przez uczestników.
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowywania się, przestrzegania zasad
uczestnictwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych, poszanowania mienia oraz przestrzegania
regulaminów i zasad placówki, w której odbywają się zajęcia. Nieprzestrzeganie przepisów
porządkowych może skutkować skreśleniem z listy uczestników bez zwrotu opłaty za warsztaty.
9. Uczestnik odpowiada za szkody lub zniszczenia wyrządzone przez niego w czasie
przebywaniana w siedzibie, w której odbywają się zajęcia.
10. Korzystanie z sali zajęciowej może odbywać się jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem
wyłącznie podczas obecności instruktora prowadzącego zajęcia.
11. GCK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika bez opieki lub
zagubione w miejscu, w którym odbywają się zajęcia.
12. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój i obuwie na zmianę.
13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia.
14. Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor GCK.

