WARSAW
DESIGN
LAB
Regulamin Kursu #1 Branding. O zamawianiu, tworzeniu i wdrażaniu identyfikacji wizualnych
w ramach Warsaw Design LAB
1. Organizator
Organizatorem Kursu #2 „Branding. O zamawianiu, tworzeniu i wdrażaniu identyfikacji wizualnych”
są Rafał Benedek i Filip Zagórski działający jako studio Type2 reprezentowani przez Rafał Benedek Studio
oraz Rene Wawrzkiewicz.
2. Terminy i miejsce odbywania się kursu
Kurs obejmuje jeden dzień (7.12.2018) w godzinach 10.00–18.00
i będzie się odbywał w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 w Warszawie.
Terminy i lokalizacja kursu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
O ewentualnych zmianach terminu uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Organizator nie ponosi kosztów związanych z dojazdem i noclegiem uczestników kursu.
3. Rekrutacja
Warunkami przystąpienia do kursu są:
• Ukończenie 18 lat.
• Wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie www.warsawdesignlab.pl.
• Wniesienie opłaty za kurs przelewem na podstawie faktury proforma przesłanej drogą elektroniczną
w terminie 5 dni od otrzymania faktury.
• Dokonanie przelewu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
• Liczba miejsc ograniczona (30 osób).
• O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Opłaty
Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na rachunek bankowy, na podstawie faktury proforma przesłanej
drogą elektroniczną.
Opłata promocyjna wynosi: 700 zł – zgłoszenia do dnia 15 listopada 2018
Opłata wynosi 850 zł – zgłoszenia do 30 listopada 2018
Organizatorzy nie dopuszczają możliwości zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie.
5. Odpowiedzialność Organizatora
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne (będące skutkiem np. kradzieży)
lub ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestników kursu.
6. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Kursu, jeśli nie uda się zebrać wymaganej liczby Uczestników
do dn. 3 grudnia 2018 lub w skutek działania siły wyższej, stanu klęski żywiołowej lub innych okoliczności
uniemożlwiających odbycie się zajęć. W przypadku odwołania kursu wpłacone pieniądze zostaną zwrócone
w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakomunikowania tego faktu uczestnikom. Organizator zastrzega sobie
prawo ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej.

