WORKSHOPON VALÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
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Jelentkező vállalja, hogy a workshopon részvételi díjának 25 százalékát (Foglaló) a jelentkezéstől számított 5
munkanapon belül átutalja a szervező által küldött e-mailben megadott bankszámlaszámra.
Jelentkező elfogadja, hogya amennyiben a Foglaló átutalása a fenti határidőn belül nem történik meg, úgy Szervező
jogosult törölni a workshopra való jelentkezését.
Jelentkező vállalja, hogy a workshop részvételi díjának fennmaradó részét a workshopot megelőző 10. munkanapig
átutalja Szervező által megadott bankszámlaszámra, vagy írásban nyiatkozik, hogy a fennmaradó összeget a workshop
napján készpénzben kívánja megfizetni.
Jelentkező elfogadja, hogy amennyiben a teljes fizetési feltételeknek a Workhop napjáig nem tesz eleget, úgy Szervező
jogosult törölni a workshopon való részvételi lehetőségét.
Jelentkező elfogadja, hogy amennyiben a workshopon Önnön hibája vagy döntése miatt nem tud résztvenni, a Foglaló,
illetve a teljes részvételi díj csak és kizárólag abban az esetben kerül visszafizetésre, amennyiben Önmaga helyett új
résztvevőt talál. Kivételt képez ez alól a feltétel alól az a résztvevő, aki kórházi ellátást igénylő betegség miatt nem tud
résztvenni az oktatáson.
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A workshopon azon személyek jogosultak részt venni, akik a jelentkezési lapot kitöltötték, a teljes részvételi díjat
megfizették és jelen részvételi feltételeket elfogadták.
Résztvevők jogosultak az oktatáson elkészült beállításokról fotókat készíteni, s ezen fotókat saját portfóliójukban
felhasználni. Az oktatás során készült fotók NEM használhatóak fel online vagy nyomtatott fotografiai versenyeken,
pályázatokon való részvételre.
Az oktatásról a Szervező előzetes írásos engedélye nélkül TILOS videó vagy hangfelvételeket készíteni. Amennyiben
Résztvevő a Workshopon videó- és/vagy hangfelvételeket készít, majd ezeket megosztja a Workshopn részt nem vevő
személyekkel, úgy 10.000€ kártérítési összeget köteles megfizetni Szervező részére.
Résztvevő elfogadja, hogy minden, az általa a workshop helyszínén okozott anyagi kárért feelősséggel tartozik.
Résztvevő a képzésen saját eszközeit és felszerelését használja. Azokban a workshop ideje alatt bekövetkező károkért
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
Amennyiven Szervező Önnön hibájából adódóan a workshopot nem tudja megtartani, úgy a teljes részvételi díjat köteles
Résztvevő számára 3 banki munkanapon belül visszautalni. Ezen esetben Résztvevő a részvételi díj visszafizetésén felül
egyéb kártérítési igénnyel nem léphet fel Szervező felé. Kivételt képez ez alól a COVID-19 vírus okozta esetleges
halasztás. Amennyiben A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedések miatt Szervező a workshopot elhalasztani
kénytelen, úgy Résztvevő köteles ezt elfogadni.
Szervező nem vállal felelősséget a workshop során a modell(ek) munkája vonatkozásában.

