Regulamin kursu
Produkcja Muzyczna Od Podstaw
wersja #2 (08.11.2018)

Postanowienia ogólne
§1
Organizatorem kursu jest Stowarzyszenie 16 Wersów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Arciszewskiego 8 (01483), KRS: 0000283426, NIP: 5222856997 (Organizator).
§2
Niniejszy dokument reguluje zasady organizacji kursu Produkcja Muzyczna Od Podstaw.
§3
Osoba, która opłaciła koszt uczestnictwa w kursie (pełen lub przynajmniej jedną ratę), w rozumieniu niniejszego
Regulaminu określana jest mianem Uczestnika.

Terminy zajęć
§4
Kursy realizowane są zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu
(Załącznik1).
§5
W przypadku zaistnienia krótkotrwałej sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć (np. choroba
wykładowcy i brak możliwości zorganizowania zastępstwa przez Organizatora), są one odrabiane na kolejnym
planowym spotkaniu kursu. Cały kurs ulega w tej sytuacji proporcjonalnemu wydłużeniu. W przypadku
zaistnienia takiej sytuacji Uczestnik kursu zostanie poinformowany o tym mailowo lub telefonicznie
w najwcześniejszym możliwym terminie.

Opłaty
§6
Udział w Kursie można opłacić jednorazowo lub w ratach. W przypadku wyboru płatności ratalnej obowiązuje
zasada opłacania zajęć na minimum dzień przed zajęciami numer 1, 7 i 13. Opłata ratalna powinna zostać
uregulowana za pośrednictwem systemu strony www.akademiadzwieku.pl lub przelewem na konto: 10 2130
0004 2001 0412 5290 0003 (Stowarzyszenie 16 Wersów, tytułem: „Rata Produkcja muzyczna od podstaw”)
§7
Brak opłaty ratalnej dokonanej w terminie opisanym w paragrafie 6 uniemożliwia wstęp na kolejne zajęcia
kursu. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników kursu osoby, która nie opłaciła raty
w terminie.
§8
Za datę opłacenia kursu uznajemy datę zaksięgowania wpłaty w systemie PayU lub na koncie Organizatora.
§9
W przypadku opłacenia raty z opóźnieniem istnieje możliwość wznowienia uczestnictwa w spotkaniach kursu,
jednak bez gwarancji wsparcia w nadrabianiu zaległości powstałych na skutek nieobecności na nieopłaconych
zajęciach kursu. Opłata wnoszona w takiej sytuacji nie ulega zmniejszeniu. Rozwiązanie to należy skonsultować
z przedstawicielem Akademii Dźwięku.
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Rezygnacja z udziału w kursie
§10
Bez względu na przewidywaną lub faktyczną liczbę obecności na zajęciach danego kursu, Uczestnik jest
zobowiązany do poniesienia pełnego kosztu uczestnictwa.
§11
W przypadku rezygnacji z udziału w całym kursie Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wniesionej opłaty
w przypadku, gdy decyzję o rezygnacji dostarczył skutecznie do Organizatora w terminie nie późniejszym
niż 4 dni (96 godzin) przed rozpoczęciem pierwszych zajęć kursu.
§12
Organizator nie zwraca wniesionej opłaty za kurs w przypadku, gdy Uczestnik dostarczy informację
o rezygnacji z udziału w terminie późniejszym niż 96 godzin przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego kursu.
W zaistniałej sytuacji przeniesienie uczestnika na inny termin lub typ zajęć nie jest możliwe.
§13
Decyzję o rezygnacji z udziału w kursie należy przekazać drogą telefoniczną (692 998 220) lub mailowo na adres
warsztaty@akademiadzwieku.pl.

Odwołanie kursu przez Organizatora
§14
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu na minimum 48 godzin przed jego rozpoczęciem w
przypadku, gdy nie zostanie zebrana minimalna liczba uczestników.
§15
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w dowolnym momencie z przyczyn od niego
niezależnych, trwale uniemożliwiających realizację zajęć. Do takich przyczyn mogą należeć między innymi:
poważna choroba wykładowcy i brak możliwości organizacji zastępstwa, pożar lub kradzież w siedzibie
Organizatora, katastrofy naturalne, zdarzenia losowe innej natury.
§16
W przypadku odwołania kursu przez Organizatora przed jego rozpoczęciem, Uczestnik otrzymuje zwrot 100%
wpłaconej sumy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o anulowaniu kursu.
§17
W przypadku odwołania kursu przez Organizatora w czasie jego trwania, Uczestnik otrzymuje zwrot
wpłaconych środków w wysokości proporcjonalnej do ilości odwołanych godzin zajęć w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania informacji o anulowaniu kursu.
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