
 
 1.Niniejszy regulamin zawiera warunki uczestnictwa w kursach fotograficznych organizowanych 
przez: Firma Fotograficzno-Wydawnicza Photo Studio WM.  
2. Zajęcia prowadzone przez Macieja Najdera i Pawła Biarda mają charakter dokształcający  
i skierowane są do osób chcących pogłębić swoją wiedzę w temacie fotografii lub produkcji filmowej. 
3. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną za pomocą formularzy dostępnych na stronie 
internetowej Organizatora.  
4. Rezerwacja miejsca na kursie lub warsztacie odbywa się poprzez dokonanie zgłoszenia za pomocą 
formularza na stronie internetowej, wiadomości e-mail lub telefonu. 
W procesie rezerwacji miejsca na kursie decydującym kryterium jest kolejność zgłoszeń. 
5. Minimalna ilość uczestników niezbędnych dla rozpoczęcia i przeprowadzenia kursu podana jest w 
opisie każdego kursu.  
6. Opłaty za kurs można dokonywać przelewem lub gotówką na pierwszych zajęciach danego kursu. 
Dane do przelewu udostępniamy zainteresowanym drogą mailową. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć w przypadku 
niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. O wszelkich 
zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator niezwłocznie poinformuje 
uczestników telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takiej sytuacji zwrócone zostaną Uczestnikom 
wszelkie zaliczki wpłacone na poczet kursu.  
8. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez Uczestnika na 4 dni robocze przed planowanym 
terminem rozpoczęcia zajęć zwracane jest 50% opłaty za kurs.  
Wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji zgłoszonej na 3 dni robocze przed datą 
rozpoczęcia zajęć lub w dniu ich rozpoczęcia. Rezygnację przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej 
lub mailowej.  
9. Uczestnik kursu oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich utworów powstałych w 
trakcie zajęć w galerii dostępnej na stronie: http://kursy.fotobiarda.pl/galeria , a także na bezpłatne 
wykorzystanie ich w działalności dokumentacyjnej oraz promocyjno-reklamowej Organizatora.  
10. Organizator kursu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej w 
trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych ujęć (wraz z wizerunkami uczestników) w galeriach na 
stronach internetowych Organizatora.  
11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane ze zniszczeniem lub utratą mienia 
Uczestnika powstałe w czasie kursu, o ile nie powstały na skutek zaniedbania lub umyślnej winy 
Organizatora.  
12. Po ukończeniu kursu Organizator zobowiązuje się do wydania Uczestnikowi odpowiedniego 
zaświadczenia o ukończeniu kursu.  
13. Akceptacja powyższego regulaminu w trakcie procedury rejestracyjnej równoznaczna jest  
z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na zawarte w nim warunki.  
14. Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora a o wszelkich zmianach Organizator będzie 

informował Uczestników drogą elektroniczną. 


