
Regulamin Warsztatów Fotograficznych pod patronatem 
Lia Foto "rememberthisday.no" 
Rezerwując miejsce Uczestnik zgadza sie na Regulamin. 

Rezerwacja następuje po wpłacie określonego w korespondencji zadatku. 
Zadatek w żadnym wypadku nie jest zwracany. 

Jeśli Uczestnik nie jest w stanie wziąć udziału w warsztatach, po 
poinformowaniu nas, może odstąpić, odsprzedać swoje miejsce wskazanej 
przez siebie osobie najpóźniej 2 dni przed warsztatami (cena obowiązuje ta 
sama). 

Pozostała część zapłaty za warsztaty musi zostać zapłacona (o ile 
organizator nie zastrzeze pisemnie innej daty) najpóźniej w terminie 7 dni 
przed rozpoczęciem warsztatów. 

Zastrzegamy prawo do odwołania warsztatów w losowych wypadkach, z 
przyczyn niezależnych od nas, o czym uczestnicy zostaną poinformowani 
drogą mailową i otrzymają zwrot wniesionej opłaty za warsztaty. 

Nie wyrażamy zgody na nagrywanie wykładów. 

Zdjęcia powstałe na warsztatach mogą być publikowane w celach 
niekomercyjnych. Publikacja po akceptacji organizatora. Publikacja 
zawsze z opisem, że powstały na Warsztatach Pod Brzoza w Bydlinie, 
oznaczeniem Lia Foto oraz osoby prowadzacej warsztaty (aktywny 
znacznik portalu, na którym jest publikowane zdjęcie lub link). 

Pełna wersja: 

Informacje zawarte na stronie internetowej i przedstawiona oferta nie 
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, a jedynie 
zaproszenie do zawarcia umowy oraz nie stanowi odzwierciedlenia 
aktualnych stanów. 

O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest 
ograniczona zwykle do 12/14 osób (w niektórych przypadkach jest to 
mniej lub więcej). Czasami organizujemy warsztaty indywidualne, 
czasami grupy są nawet 20 – osobowe – jeśli ważna jest dla Ciebie 
liczebność grupy, a nie podane jest to w programie, dopytaj się mailowo. 

1. Organizator 



Organizator zapewnia godne warunki podczas trwania warsztatów. 
Organizator zapewnia w cenie warsztatów noclegi w pokojach trzy i 
dwuosobowych bądź za doddatkowa opłatą w jednosobowych. 
Organizator zapewnia (jeśli jest to zawarte w opisie warsztatów) w cenie 
warsztatów śniadania (w formie stołu szwedzkiego) i obiadokolacje 
(dwudaniowe obiady domowe). 

Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się warsztatów. 
Organizator pobytu zapewnia ubezpieczenie Uczestników z tytułu 
prowadzonej działalności. 

Organizator warsztatów fotograficznych nie odpowiada za rzeczy, zdrowie 
i czyny uczestników warsztatów. 

Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie 
podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty 
za warsztaty. 

• • 

• 

Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zostawione bez opieki 
oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć 
warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy 
umyślnej Organizatora. 

Organizator oraz Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za 
uszkodzenia sprzętu podczas zajęć – nie zalecamy pić napojów podczas 
pracy z komputerami, jeśli Uczestnik decyduje się na to, robi to na własne 
ryzyko np. zalania laptopa przez siebie badz inne osoby. 

Organizator kursu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji 
zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć w galerii 
internetowej (facebook, instagram, strona www) 

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów 
lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z 
innych powodów, niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania 
kursu zwrot należności/zadatku nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, chyba że 
uczestnik zgodzi się wykorzystać tę wpłatę na poczet przyszłego terminu 
warsztatów fotograficznych. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu 
nowego terminu zajęć Organizator poinformuje Uczestników 



niezwłocznie. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za poniesione 
przez uczestnika koszta dodatkowe zwiazane z przeniesieniem terminu 
badz odwolaniem warsztatow (biletow samolotowych itp).

Organizator zapewnia przebieg szkolenia zgodny z programem. 
Dopuszczalna jest niewielka zmiana programu na życzenie wszystkich 
kursantów lub z powodu wypadków losowych, dopuszczalne np. są 
zmiany osób pozujących etc. 

Organizator podpisuje zgodę na publikowanie wizerunku modeli w 
imieniu wszystkich uczestników kursu. Podpisanie tego regulaminu jest 
jednoznaczne z uzyskaniem zgody na publikacje zdjec modeli. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wycofanie zgody przez 
modela. O ewentualnym wycofaniu zgody organizator zobowiązuje sie 
poinformować uczestników w terminie do 7 dni od dnia wycofania zgody. 

2 Uczestnik 

Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz 
instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć 

Uczestnik nie moze w terminie 24 miesięcy od dnia przeprowadzonych 
warsztatów przeprowadzac wlasnych warsztatów o podobnej treści ani w 
żaden inny sposób sprzedawac wiedzy, ktora zostala mu przekazana od 
prowadzącego. W wypadku zlamania tego warunku uczestnik zobowiązuje 
sie wpłacić kare umowna w wysokości 20.000 pln na konto prowadzącego 
warsztaty. 

Uczestnik musi szanować spokój innych współuczestników warsztatów 

Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas 
warsztatów, przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być usunięty 
z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za uczestnictwo 

Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty 
względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników poniesie 
za ów stan pełną odpowiedzialność.Uczestnik kursu oświadcza i zezwala 
na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł, powstałych w trakcie zajęć, w 
galerii dostępnej na stronie wskazanej przez organizatora oraz osób 
prowadzących warsztaty. 



Warunki wykorzystania fotografii wykonanych przez Uczestników 
podczas zajęć określone są w umowie, którą każdy Uczestnik ma 
obowiązek podpisać z Organizatorem podczas trwania warsztatów. 

Uczestnik powinien mieć z sobą na warsztatach aparat fotograficzny, 
najlepiej lustrzankę, przenośną pamięć usb, mile widziane laptopy, cenne 
będą też przedmioty, ubrania, które mogą przydać się do stylizacji 
modelek. 

Każdy uczestnik ma prawo umieścić w sieci i wykorzystywać tylko te 
zdjęcia, które zostaną zaakceptowane przez Organizatora warsztatów. 

Uczestnik ma obowiązek wszystkie zaakceptowane zdjęcia prezentowane 
w internecie opatrywać linkiem otrzymanym wraz z akceptacja zdjęcia 
przez organizatora, celem wskazania, że powstały właśnie na nich. 

Jeśli pomysłodawcą sesji jest fotograf prowadzący należy wskazać go jako 
współautora zdjęcia. Podobnie wypada opisać i wskazać stylistę, 
projektanta, wizażystę, modelkę lub inne osoby mające wpływ na kształt i 
efekty sesji. 

Uczestnik ma obowiązek pozostawienia po sobie porządku – plan sesji 
powinien być w takim stanie jak go zastał, np. jeśli za pozwoleniem 
fotografa prowadzącego przenosi meble, mają być one ustawione na końcu 
sesji tak jak stały pierwotnie; użyte do stylizacji ubrania powinny być 
odwieszone na miejsce, z którego zostały wzięte. 

Na zajęciach praktycznych i teoretycznych obowiązuje zakaz spożywania 
alkoholu. 2. Opłaty 

Rezerwacja miejsca na Warsztatach odbywa się poprzez dokonanie wpłaty 
zadatku, niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia poprzez wiadomość 
mailową lub formularz zgłoszeniowy. Nr konta zostanie podany 
zainteresowanym uczestnikom na ich prośbę. Uczestnik zobowiązany jest 
podać w tytule przelewu: termin warsztatów, swoje imię, nazwisko, telefon 
i adres @. Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby 
uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, nie 
wywiązał się z tego zobowiązania. W procesie rezerwacji miejsca na 
kursie decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty. 

W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów zadatek nie 
będzie zwracany. 



Pełna opłata za kurs ( o ile organizator nie zastrzeze innych 
warunków) musi być dokonana najpóźniej 7 dni przed planowanym 
rozpoczęciem zajęć. W przypadku niewpłynięcia środków w 
określonym terminie, na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna 
osoba, a zadatek przepadnie. 

W wyjątkowych sytuacjach do 2 dni przed warsztatami można 
wskazać inną osobę na swoje miejsce i zadatek zostanie przepisany. 

Po dokonaniu pełnej opłaty, która jest ostatecznym potwierdzeniem 
wzięcia udziału w warsztatach i zablokowaniem miejsca na owych 
warsztatach, po terminie „na 7 dni przed warsztatami” i rezygnacji 
uczestnika pełna opłata nie jest zwracana. 

Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za kurs lub warsztat 
równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Uwaga! Wystawiamy faktury za udział w szkoleniu. Każda 
wystawiona faktura zawiera dodatkowo do ceny szkolenia 25% 
podatku VAT (nor. MOMS).


