Regulamin zapisów i uczestnictwa w Warsztatach:
1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz
uregulowanie płatności.
2. Informacje o prowadzonych warsztatach dostępne są na naszym fanpage’u na Facebook’u
https://www.facebook.com/artowisko/events/
3. Zapisy na warsztaty odbywają się przez nasz fanpage na Facebook’u poprzez rezerwację
miejsca w wydarzeniu lub przez otrzymanie potwierdzenia po wysłaniu zapytania na adres
mailowy kontakt@artowisko.pl.
4. Minimalną liczbą Uczestników Warsztatów, niezbędną do ich rozpoczęcia jest pięcioro
Uczestników. Jeśli na Warsztaty nie zbierze się wymagana liczba osób, Artowisko może
odwołać je, uprzednio informując o tym Uczestników – najpóźniej dzień przed dniem
przeprowadzenia Warsztatów. Zwrot uiszczonych opłat dokonany zostanie w ciągu 14 dni
roboczych.
5. Aby mieć pewność frekwencji uczestników na Warsztatach, Artowisko pobiera zadatek
w wysokości 50 PLN po rezerwacji miejsca. Brak uiszczenia zadatku na dwa dni przed
wydarzeniem równoznaczny jest z anulowaniem rezerwacji.
6. Informujemy, że niektóre składniki materiałów wykorzystywanych podczas Warsztatów (tj.
m.in. klej do drewna i tkanin, nitryl, barwniki, olejki eteryczne, zboża, kwiaty, rośliny itp.) mogą
być dla niektórych osób substancjami alergennymi, w związku z czym Artowisko nie ponosi
odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych skutków ubocznych korzystania z narzędzi
oraz surowców w trakcie ich używania. Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu i deklaracją, że Uczestnik nie wniesie roszczeń względem Artowiska
w tym zakresie.
7. Artowisko nie ponosi odpowiedzialności za: ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
Uczestników Warsztatów, powstałe na skutek nieprzestrzegania ewentualnych zaleceń
prowadzących oraz nieprzestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
8. Prowadzący mają prawo do usunięcia z Warsztatów Uczestników, którzy odmawiają
uregulowania płatności za warsztaty lub naruszają zasady bezpieczeństwa oraz powszechnie
przyjęte normy zachowania.
Formy płatności:
1. Przelewem na konto Artowiska, numer rachunku bankowego
ING Bank Śląski 59 1050 1025 1000 0097 2531 4281,
z dopiskiem: imię i nazwisko Uczestnika zajęć, nazwę Warsztatów, termin Warsztatów.
2. Płatność gotówką na miejscu prowadzenia Warsztatów po ich zakończeniu.
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Regulamin zakupu Kart Podarunkowej:
1. Karta Podarunkowa jest aktualna przez pół roku od dnia jej zakupu.
2. Karta Podarunkowa Standardowa nie jest imienna, wykorzystanie Karty Podarunkowej
Standardowej przebiega w trybie na okaziciela.
3. Karta Podarunkowa Plus jest kartą imienną.
4. Ceny Kart Podarunkowych Standardowych wahają się od 80 PLN – 150 PLN. Rodzaj warsztatu
jest ustalany indywidualnie przez kontakt mailowy, w oparciu o aktualną ofertę Artowiska.
5. Karta Podarunkowa Plus ma stałą cenę 165 PLN – jest personalizowana – jest do wykorzystania
na każdy rodzaj Warsztatów – szczegóły ustalane są indywidualnie drogą mailową na
konakt@artowisko.pl
6. Karta Podarunkowa może być zamówiona w wersji elektronicznej lub za dodatkową opłatą
w wersji papierowej (dodatkowa opłata ustalana jest indywidualnie).
Formy płatności:
1. Przelewem na konto Artowiska, numer rachunku bankowego
ING Bank Śląski 59 1050 1025 1000 0097 2531 4281,
z dopiskiem: imię i nazwisko kupującego, Karta Podarunkowa Standard lub Plus

