
REGULAMIN ORGANIZACJI „WARSZTATÓW FOTOGRAFII”

§ 1 
Glosariusz

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Organizator - Tomasz Augustyn ul. Okrzei 26/VI/9 57-300 Kłodzko 
Uczestnik – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który przesłał swoje Zgłoszenie do udziału w Kursie organizo-
wanym przez Organizatora, zgodnie z wymogami na stronie http://www.augustynstudio.pl/warsztaty
Warsztat – określony na stronie http://www.augustynstudio.pl/warsztaty cykl WARSZTATY FOTOGRAFII obejmujący na-
ukę fotografii, obejmujący więcej niż 4 godziny szkoleniowE i trwający dłużej niż dwa dni,
Godzina szkoleniowa – 60 minut
Trener – doświadczona i wyspecjalizowana osoba prowadząca Warsztat określona na stronie http://www.augustynstu-
dio.pl/warsztaty 

§ 2 
Zgłoszenie uczestnictwa w Warsztacie

1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest:
a. przesłanie wiadomości email z załączonym prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszenia umieszczonym
przy opisie Warsztatu na stronie  http://www.augustynstudio.pl/warsztaty  na adres:  tomasz@augustynstudio.pl (dalej:
Zgłoszenie),
b. dokonanie opłaty za udział w Kursie zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej części niniejszego Regulaminu.
c. posiadanie przez Uczestnika własnego aparatu fotograficznego.
1. Po otrzymaniu Zgłoszenia Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem mailowo w celu potwierdzenia przyjęcia
Zgłoszenia Uczestnika i rezerwacji miejsca w Warsztacie.

§ 3
Organizacja Warsztatu

1. Podane na stronie http://www.augustynstudio.pl/warsztaty daty realizacji Warsztatu są terminami planowanymi.
Warunkiem uruchomienia Warsztatu jest zebranie odpowiedniej liczby Uczestników, określonej w opisie  Warsztatu na
stronie http://www.augustynstudio.pl/warsztaty
2. Oferowany Warsztat jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów i realizowane jest wg
ustalonego  przez  Organizatora programu  Warsztatu  dostępnego  na  stronie  internetowej
http://www.augustynstudio.pl/warsztaty.
3. Warsztat  organizowany  przez  Organizatora  jest  prowadzony  przez  doświadczonego  
i wyspecjalizowanego Trenera, określonego dla tego Warsztatu na stronie http://www.augustynstudio.pl/warsztaty 
4. Ze względu na specjalistyczny zakres Warsztatu oraz wąską specjalizację, wiedzę i doświadczenie Trenera,
Organizator  nie  ma  obowiązku  zapewnienia  zastępstwa  za  Trenera  określonego  dla  Warsztatu na  stronie
http://www.augustynstudio.pl/masterclass. 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia Warsztatu w sytuacji, gdy nie zo-
stanie osiągnięta odpowiednia liczba Uczestników, określona w opisie danego Warsztatu na stronie http://www.augu-
stynstudio.pl/masterclass lub gdy Trener prowadzący  Warsztat, z niezależnych od siebie przyczyn, nie może rozpo-
cząć prowadzenia Warsztatu w określonym terminie.
6. W przypadku przesunięcia terminu rozpoczęcia Warsztatu zgodnie z ust. 5 powyżej, Organizator proponuje
Uczestnikowi uczestnictwo w Kursie w późniejszym terminie. 
7. W przypadku, gdy nowy proponowany termin Warsztatu nie odpowiada Uczestnikowi, opłata uiszczona przez
Uczestnika za udział w Kursie zostaje zwrócona w całości.
8. W przypadku, gdy nowy proponowany termin rozpoczęcia  Warsztatu odpowiada Uczestnikowi, opłata uisz-
czona przez Uczestnika za udział w Warsztacie nie zostaje zwrócona i zostaje uznana za zapłatę za udział w Kursie
rozpoczynającym się w nowym proponowanym przez Organizatora i zaakceptowanym przez Uczestnika  terminie.
9. Z uwzględnieniem zapisów ust. 3 i 4 powyżej, Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu
poszczególnych zajęć prowadzonych w ramach Warsztatu w sytuacji, gdy Trener prowadzący dany Warsztat, z przy-
czyn  od  siebie  niezależnych,  nie  może  prowadzić  zajęć  w  ramach  Warsztatu 
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w określonym terminie. W takim przypadku, Organizator zobowiązuje się powiadomić Uczestnika o tym fakcie drogą
mailową lub telefoniczną, z odpowiednim wyprzedzeniem, jeśli to możliwe i zaproponować termin odrobienia odwoła-
nych zajęć.

§ 4 
Koszt uczestnictwa w Warsztacie

1. Cena Warsztatu podana na stronie http://www.augustynstudio.pl/warsztaty jest ceną netto i jest ceną obowiązu-
jącą za Warsztat.
2. Opłatę  za  udział  w  Warsztacie  w  wysokości  wskazanej  w  opisie  Warsztatu na  stronie  internetowej
http://www.augustynstudio.pl/warsztaty należy uiścić przelewem na rachunek bankowy  Organizatora:  54 9068 1013
0000 0000 0217 2205  prowadzony Neo Bank zaznaczając w przelewie nazwę firmy (jeśli dotyczy), imię i nazwisko
Uczestnika oraz termin i tytuł Warsztatu nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych po potwierdzeniu przez Orga-
nizatora rezerwacji miejsca na Warsztacie jak w §2 ust. 2. 
3. Uiszczenie opłaty w wysokości i w terminach określonych jak wyżej stanowi warunek uczestnictwa w Kursie.
4. Opłata obejmuje świadczenia zgodnie z opisem Warsztatu na stronie http://www.augustynstudio.pl/warszta-
ty Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestnika Warsztatu.

§ 5 
Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztacie

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Warsztacie w terminie 5 dni kalendarzowych po potwier-
dzeniu przez Organizatora rezerwacji miejsca na Warsztacie jak w §2 ust. 2.  
2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Warsztacie zgodnie z ust. 1 powyżej Organizator
nie pobiera od Uczestnika żadnej opłaty, a jeśli opłata została uiszczona, Organizator dokonuje zwrotu całej kwoty na
rzecz Uczestnika.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika po terminie określonym w ust. 1 powyżej, opłata uiszczona za uczestnic-
two w Warsztacie nie podlega zwrotowi.
4. Rezygnację  z  uczestnictwa  w  Warsztacie  należy  zgłosić  do  Organizatora  w  formie  mailowej  na  adres
tomasz@augustynstudio.pl (liczy się data wysłania wiadomości mailowej). Rezygnacje zgłoszone w innej formie nie
będą uwzględniane.
5. W przypadku rezygnacji Uczestnika po rozpoczęciu Warsztatu, opłata uiszczona za uczestnictwo w Kursie
nie podlega zwrotowi.
6. W przypadku, gdy Uczestnik nie uczestniczy w części Warsztatu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
opłata za Kurs nie podlega częściowemu ani całkowitemu zwrotowi.

§ 6
Zobowiązania Organizatora

1. Organizator prowadzi Warsztat w miejscu i w czasie wskazanym w opisie Warsztatu na stronie http://www.au-
gustynstudio.pl/warsztaty zgodnie z programem w nim przedstawionym. 
2. Organizator zapewnia, że Warsztatu prowadzony jest przez osobę posiadającą odpowiednie doświadczenie
uprawniające do ich prowadzenia.
3. Organizator prowadzi Warsztat dla Uczestników posiadających odpowiedni poziom znajomości fotografii, po-
ziom umiejętności i o profilu określonym w opisie Warsztatu. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełnia wymogów okre-
ślonych w opisie Warsztatu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopasowanie poziomu Kursu do poziomu
umiejętności i profilu Uczestnika, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 poniżej.
4. Organizator zobowiązuje się zapewni
5. : miejsce prowadzenia Warsztatu, materiały dydaktyczne zgodnie z opisem na stronie http://www.augustyn-
studio.pl/masterclass,  oraz certyfikat ukończenia Warsztatu.
6. Po zakończeniu Kursu Organizator wydaje każdemu Uczestnikowi certyfikat ukończenia Warsztatu. Warun-
kiem otrzymania certyfikatu jest obecność w nie mniej niż 75% czasu trwania Warsztatu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do ustalonego programu Kursu przy zachowaniu
wszystkich modułów programu określonych w opisie Warsztatu na stronie http://www.augustynstudio.pl/warsztaty  
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§ 7
Zobowiązania Uczestnika

1. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu.

§ 8
Siła wyższa

1. Organizator i Uczestnik nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających 
z niniejszego Regulaminu w całości lub części, spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się wydarzenia, które w
chwili przesłania Zgłoszenia nie mogły być przez nich przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich
niezależne i niemożliwe do przezwyciężenia. Za siłę wyższą uznaje się strajki, akty terroryzmu, katastrofy naturalne,
takie jak powódź, huragan, trzęsienie ziemi. 
2. W przypadku niewykonania przez Organizatora lub Uczestnika zobowiązań wynikających z niniejszego Regu-
laminu spowodowanego  siłą wyższą, strona niewywiązująca się ze zobowiązania jest obowiązana poinformować dru-
gą stronę o tym fakcie, jeśli to możliwe z wyprzedzeniem.

§ 9
Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych

3. Organizator oświadcza, że w trakcie  Warsztatu korzysta z materiałów, do których posiada wyłączne prawa
autorskie, na których wykorzystywanie uzyskał stosowne zgody, pozwolenia i/lub licencje lub materiałów dostępnych
publicznie.
4. Organizator zastrzega, że materiały szkoleniowe, które wykorzystuje w trakcie Warsztatu, niebędące dostęp-
ne publicznie, do których Organizator ma wyłączne prawa autorskie i/lub na których wykorzystywanie uzyskał stosow-
ne zgody, pozwolenia i/lub licencje są przekazywane Uczestnikowi wyłącznie dla celów dydaktycznych i wyłącznie na
użytek prywatny.

§ 10 
Postanowienia końcowe

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych
Uczestników lub nie pogorszy zasad uczestnictwa w  Warsztacie.  O wszelkich  zmianach niniejszego Regulaminu
Uczestnicy będą informowani drogą mailową z 7-dniowym wyprzedzeniem.
6. Uczestnictwo  w  Kursie  wymaga  uprzedniego  zapoznania  się  z  treścią  niniejszego  Regulaminu  
i, w przypadku jego akceptacji, zobowiązania się do jego przestrzegania.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się  przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2021.


