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REGULAMIN 

WARSZTATÓW KRAKÓW TAŃCZY 

podczas 

22. FESTIWALU TAŃCÓW DWORSKICH „CRACOVIA DANZA” 2021 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1a. Warsztaty Kraków tańczy (zwane dalej Warsztatami) organizowane są podczas 22. FESTIWALU 

TAŃCÓW DWORSKICH „CRACOVIA DANZA” w dniach 19-23 lipca 2021. 

1b. Warsztaty skierowane są do zawodowców i amatorów. W ciągu kolejnych dni uczestnicy kursów poznają 

kroki, figury i choreografię tańców dworskich z różnych krajów i epok, pod okiem najwyższej klasy 

specjalistów z Polski i z zagranicy. 

1c. Warsztaty odbywają się w formule hybrydowej, w dwóch wersjach do wyboru: stacjonarnie w Krakowie, 

w miejscu wskazanym przez Organizatora, oraz online na platformie Zoom.  

1d. Organizatorami warsztatów są Balet Dworski Cracovia Danza oraz Fundacja Ardente Sole (zwane dalej 

Organizatorem). 

 

2. ZAPISY 

2a. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z 

dowodem wpłaty w terminie przewidzianym przez Organizatora. Link do formularzy zgłoszeniowych znajduje 

się na stronie: http://www.cracoviadanza.pl/festiwal w zakładce warsztaty.  

2b. Zgłoszenia indywidualne lub grupowe na warsztaty należy nadsyłać za pomocą formularzy Google, zaś 

potwierdzenia płatności e-mailem na adres: ardentesole@ardentesole.art.pl. 

Osoba zgłaszająca w odpowiedzi otrzymuje od organizatorów potwierdzenie wpisania na listę uczestników 

wraz z potwierdzeniem wybranych kursów. 

2c. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które wypełniły kwestionariusz i 

dokonały wpłaty. Uczestnik ma możliwość wyboru i uczestniczenia w kilku kursach. Organizatorzy zastrzegają 

sobie też prawo do anulowania kursu w przypadku zbyt małej ilości chętnych.  

2d. Zajęcia online będą nagrywane z możliwością późniejszego dostępu do materiałów na chmurze. Kursanci, 
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którzy nie mają możliwości uczestnictwa w czasie rzeczywistym, będą mogli uczyć się choreografii, korzystając 

z udostępnionego nagrania. 

2e. Do osób, które zgłoszą się na warsztaty, będą wysyłane mailowo bieżące informacje organizacyjne w 

języku polskim i angielskim, w tym szczegóły związane z oficjalnym rozpoczęciem warsztatów. 

 

3. KOSZTY 

3a. Wysokość opłaty za udział w warsztatach podawana jest przez organizatorów przed rozpoczęciem 

edycji festiwalu oraz zapisów na warsztaty na stronie www.cracoviadanza.pl/festiwal w zakładce warsztaty. 

3b. Opłaty za uczestnictwo w warsztatach należy dokonywać przelewem na nr konta: 56 1160 2202 0000 

0000 7899 1455, Bank Millennium S.A., Balet Dworski Cracovia Danza, Pl. Na Groblach 7, 31-101 Kraków. 

W tytule należy wpisać: „Opłata za warsztaty: imię i nazwisko uczestnika warsztatów lub nazwa zespołu”. 

 

4. DODATKOWE INFORMACJE  

4a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki. Zaleca się uczestnikom warsztatów 

indywidualne ubezpieczenie NW na czas trwania warsztatów.  

4b. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach osób, których zachowanie zakłóca 

przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne. 

4c. Na zajęciach wymagany jest wygodny strój do ćwiczenia oraz miękkie obuwie. 

4d. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez zgody organizatorów jest zabronione. Zajęcia 

nagrywane będą przez organizatorów. 

4e. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów. Najważniejsze informacje 

dotyczące istotnych spraw będą na bieżąco zamieszczane na stronie: http://www.cracoviadanza.pl/festiwal 

oraz w mediach społecznościowych Organizatora, a także przesyłane uczestnikom drogą mailową. 

4f. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoważne z zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

4g. Zgłoszenie osoby indywidualnej (w tym zgłoszenie dziecka, osoby niepełnoletniej przez rodzica) lub 

podopiecznych przez opiekuna (zespołu, grupy) na warsztaty jest jednoczesnym wyrażeniem przez osobę 

zgłaszającą nieodpłatnej zgody, na fotografowanie, filmowanie i nagrywanie uczestników w czasie trwania 

warsztatów i wykorzystanie tych materiałów do celów: archiwalnych, informacyjnych i promocyjnych 

organizatorów warsztatów i festiwalu (m.in. prasa, TV, radio, media, druki, strony internetowe – w tym strony 

http://www.cracoviadanza.pl/festiwal
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organizatorów, portale społecznościowe). 

 

5. DODATKOWE INFORMACJE – WARSZTATY ONLINE 

5a. Uczestnicy warsztatów online dzień przed oficjalnym rozpoczęciem warsztatów logują się na platformie 

Zoom w celu rejestracji oraz dopełnienia formalności.  

5b. Uczestnik warsztatów odpowiada za jakość transmisji. Organizator zapewnia najwyższą jakość przesyłu 

danych. 

5c. Nagrania warsztatów udostępnione na platformie Zoom są własnością Organizatora. Użytkownik nie ma 

prawa tych nagrań udostępniać, powielać lub wykorzystywać w inny sposób niż na użytek własny, do celów 

edukacyjnych.  

6. DODATKOWE INFORMACJE – WARSZTATY STACJONARNE 

6a. Uczestnicy w dniu rozpoczęcia warsztatów zgłaszają się do organizatorów w celu rejestracji oraz 

dopełnienia formalności. W dniu rozpoczęcia zajęć uczestnicy powinni sprawdzić poprawność pisowni swoich 

imion i nazwisk, ponieważ listy te posłużą do przygotowania dyplomów na zakończenie warsztatów.  

6b. W miejscach, w których odbywają się warsztaty obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz 

stosowania jakichkolwiek innych używek. 

 

7. DZIAŁANIA PREWENCYJNO-ZAPOBIEGAWCZE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 (dotyczy 

warsztatów stacjonarnych) 

7a. W Warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zadeklarują w ramach złożenia stosownego 

oświadczenia w formie pisemnej, iż według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, w 

tym również nie mają podejrzeń bycia zakażonym owym wirusem, ani też nie miały kontaktu z osobą 

zakażoną w ciągu 14 dni poprzedzających datę Warsztatów. 

7b. W Warsztatach nie mogą uczestniczyć osoby prawnie odbywające kwarantannę, znajdujące się pod 

nadzorem epidemiologicznym lub też wykazujące przynajmniej jeden z objawów infekcji wirusem SARS-CoV-

2 (gorączka, intensywny suchy kaszel, przewlekłe zmęczenie, niewydolność oddechowa). 

7c. W trakcie Warsztatów Uczestników obowiązuje zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 

1,5 metra. 

7d. W trakcie trwania zajęć obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Oraz konieczność dezynfekcji rąk.  

7e. Uczestnicy Warsztatów zobowiązują się do przestrzegania wszelkich wytycznych wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa i aktualnych zaleceń pojawiających się na stronach 
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internetowych GIS oraz Ministerstwa Zdrowia. 

◦ Aktualne wytyczne rządowe: 

https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-artystyczne; 

◦ strona internetowa GIS: 

https://gis.gov.pl/. 

7f. Wszystkich Uczestników obowiązuje konieczność złożenia oświadczenia o pozostawaniu niezakażonym 

wirusem SARS-CoV-2 (dokonują tego, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, w imieniu niepełnoletnich 

Uczestników czynią to Opiekunowie) w formie papierowej w momencie rejestracji na Warsztaty lub w formie 

elektronicznej, wysyłając skan dokumentu na adres mailowy: 

ardentesole@ardentesole.art.pl odpowiednio przed rejestracją na Warsztaty. (Dokument 

dostępny jest do pobrania na stronie internetowej festiwalu.) W ramach oświadczenia 

podpisujący zostanie poproszony o podanie swojego numeru telefonu. 

7g. Jeśli w trakcie trwania zajęć warsztatowych wystąpią objawy wskazujące na możliwość 

zakażenia, wdrożone zostaną zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

Uczestnik zostanie odizolowany i właściwa, miejscowa, powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


