REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH
AKADEMICKIEGO OŚRODKA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH
(AOIA)
§1
Zajęcia warsztatowe AOIA mają na celu budzenie kreatywności i aktywności, wychowywanie do
uczestnictwa w kulturze, dlatego warunkiem uczestnictwa jest :
1.
2.
3.
4.
5.

otwarta i przyjacielska postawa wobec instruktora i współuczestników,
punktualność, która warunkuje planowe rozpoczynanie i przeprowadzanie zajęć,
szacunek dla mienia, z którego korzystają wszyscy w AOIA,
zachowywanie higieny osobistej,
niepozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych i odurzających.
§2

Zajęcia warsztatowe w AOIA są płatne i określone cenniku.
1.
Opłaty online wnosi się obowiązkowo do 10 — go każdego miesiąca za aktualny miesiąc.
2.
Koszt zajęć nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach lub
skreślenia uczestnika z listy ze względu na łamanie regulaminu .
3.
Brak opłat lub zaległości w opłatach jest podstawą do skreślenia uczestnika z zajęć.
4.
Zwolnienie z opłat jest możliwe dla osób małoletnich i młodzieży, seniorów w
szczególnych okolicznościach i wymaga zgody Dyrektora AOIA. Warunkiem uzyskania zwolnienia z
opłat jest złożenie do sekretariatu ośrodka odpowiedniego podania z opisem sytuacji uczestnika.
§3
Zajęcia warsztatowe są częścią rozbudowanego repertuaru artystycznego AOIA, dlatego
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w uzasadnionych przypadkach, z
uprzedzeniem Uczestników przed zajęciami. Nowy termin zajęć zostanie wyznaczony z
uwzględnieniem możliwości organizacyjnych AOIA i czasowych Uczestników.
§4
Zajęcia warsztatowe AOIA dają szansę wielokierunkowego rozwoju, dlatego uczestnicy zajęć
mają przywileje uczestnictwa w ofercie repertuarowej AOIA na preferencyjnych warunkach, co
oznacza:
1.
bilet za 1 zł na produkcje teatralne i wydarzenia AOIA ( z wyłączeniem wydarzeń
gościnnych),
2.
zniżkę na kolejne wybrane zajęcia, wg odrębnych ustaleń,
3.
zniżkę na wynajem sali, wypożyczenie sprzętu, czy kostiumów i rekwizytów (jak w poz.2),
4.
zindywidualizowaną formę informacji promocyjnej przez smsy.
§5
Zajęcia warsztatowe odbywają się w AOIA ,która jest instytucją kultury, co zobowiązuje
uczestników do właściwego zachowania i przestrzegania zasad współżycia społecznego, a tym

samym podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz :
1.
przebywania pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych i odurzających,
2.
palenia papierosów i e.papierosów na terenie AOIA, w tym w salach warsztatowych,
3.
wnoszenie alkoholu lub środków psychoaktywnych i odurzających na teren ośrodka
Jeśli Uczestnik narusza ten Regulamin , obowiązujące prawo i zasady życia społecznego
Organizator ma prawo skreślić go z listy w trybie natychmiastowym.
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