
      

 
1. Organizatorem warsztatów jest PROJEKT KWIATY Justyna Stachowska.

2. Warsztaty odbywają się w Kwiaciarni Projekt Kwiaty ul. Rakoczego 11/U16, 80-288 Gdańsk.

3. Uczestnik deklarując chęć uczestnictwa w warsztatach akceptuje postanowienia niniejszego 
regulaminu.

4. W celu dokonania rezerwacji miejsca na warsztatach należy wysłać zgłoszenie zawierające: 
imię i nazwisko, nr telefonu, datę i nazwę warsztatu mailem na adres: info@projektkwiaty.pl lub 
zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem 502-100-772 lub  500 310 540.

5. Rezerwacja miejsca na warsztatach jest ważna 7 dni.

6. W tym czasie należy dokonać opłaty wpisowej, rezerwacyjnej za warsztaty w wysokości 100 
zł przelewem na rachunek bankowy Organizatora 29 8309 0000 0084 7533 3000 0010  (wpisu-
jąc w tytule przelewu nazwisko Uczestnika i nazwę warsztatów). 

7. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem warszta-
tów, czyli do piątku poprzedzającego termin warsztatów lub na miejscu w dniu warsztatów.

8. Brak opłaty wpisowej,rezerwacyjnej w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezer-
wacji.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek rosz-
czeń.

10. Uczestnik godzi się na publikację przez Organizatora zdjęć z warsztatów na stronie www 
oraz profilu Projekt Kwiaty na portalu Facebook i Instagram.

11. Uczestnik publikując zdjęcia swoich prac, cudzych lub wspólnych z warsztatów zobowiązuje 
się podpisać, że były wykonane na zajęciach w Projekt Kwiaty.

12. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty wpisowej, rezerwacyjnej za warsztaty w przypad-
ku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w warsztatach, jeśli rezygnacja nastąpi w terminie 
krótszym niż 3 dni od planowanej daty rozpoczęcia warsztatów.

13. W przypadku rezygnacji Uczestnika wcześniej niż 5 dni, istnieje możliwość przepisania 
opłaty wpisowej, rezerwacyjnej na inny termin warsztatów.

14. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty wpisowej, rezerwacyjnej.

15. Cena warsztatów obejmuje wszystkie podstawowe narzędzia wykorzystywane przez 
Uczestnika podczas zajęć, materiał florystyczny oraz materiały techniczne.
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