ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
Warsztaty kaligraficzno-iluminatorskie „TAJEMNICZY ŚWIAT ŚREDNIOWIECZNYCH MONSTRÓW” odbędą
się w Pałacu Biesa w Olszanicy 222, w terminie 09-13 lipca 2018 roku (tj. od poniedziałku do piątku).
Skierowane są do pasjonatów kaligrafii i książki rękopiśmiennej.
Osoby niepełnoletnie zapraszamy wyłącznie z opiekunami.
Przewidzianych jest 30 godzin warsztatowych (w tym pokazy i prezentacje).
Koszt 5 dniowych warsztatów: 750 zł (bez noclegów i wyżywienia).
Możliwe 10 % rabaty!
1. Dla Uczestników warsztatów 2016 „WOKÓŁ ESTETYKI RENESANSOWEGO MANUSKRYPTU” i/lub 2017
„Z ZEGARMISTRZOWSKĄ PRECYZJĄ”’
2. Skutecznie polecając nas znajomym! Osoba, z której polecenia przynajmniej 1 osoba weźmie udział w
warsztatach zapłaci 675 zł za udział w zajęciach.
Powyższe rabaty nie sumują się.
Organizatorzy zapewniają komplet materiałów, narzędzi i pomocy edukacyjnych, także kawę, herbatę i wodę
podczas przerw.
W Pałacu Biesa mamy komfortową pracownię do wyłącznej dyspozycji.
Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek ok. 9.00, zakończą się w piątkowe popołudnie.

Kompleks Pałacu Olszanica dysponuje pokojami hotelowymi.
Mamy dokonaną rezerwację w hotelu (budynek San) w pokojach standard 2-osobowych z łazienką oraz
typu studio 2+2 z łazienką.
Koszt pobytu od 08-14 lipca 2018r. (od niedzieli do soboty, tj. 6 noclegów) i całodziennego wyżywienia (śniadanie,
obiad i kolacja – wg ustalonego menu) to 800 zł od osoby.
Zapraszamy Państwa również z osobami towarzyszącymi.
Dołożymy wszelkich starań, by optymalnie Państwa zakwaterować.
Dla osób przyjezdnych proponujemy bezpłatny transport w dniu przyjazdu i wyjazdu na trasie: Zagórz/Lesko Olszanica.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego oraz
jak najszybsze przedłożenie go organizatorom.
adres e-mail: kontakt@LaboratoriumSztukRoznych.pl
Po otrzymaniu wiadomości e-mail, potwierdzającej rezerwację miejsca na zajęciach, prosimy o szybkie dokonanie
opłaty rezerwacyjnej w wysokości 500 zł przelewem. Numer konta bankowego otrzymają Państwo w mailu
potwierdzającym rezerwację.
Pozostałą należność za warsztaty i pobyt należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu na warsztaty.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność rezerwacji i wpłaty.
Ze względu na warunki rezerwacji noclegów, prosimy o zgłoszenie nie później niż do 31 maja 2018
roku.
Organizator Warsztatów:

Laboratorium Sztuk Różnych Katarzyna Pajor-Seremak i Współpracownicy
ul. Sarmacka 18a/2, 30-711 Kraków
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Adres korespondencyjny:
Telefon:
Jestem osobą praworęczną/leworęczną*
Edukacja kaligraficzna, rozwój, odbyte kursy, doświadczenie:

Oczekiwania dotyczące warsztatów:

Proszę o zakwaterowanie: TAK/NIE*
Jeśli TAK:

Proszę o dokwaterowanie do pokoju dwuosobowego innej osoby biorącej udział w warsztatach
TAK/NIE*

Pobyt z osobami towarzyszącymi (podać ilość osób, w tym dzieci i w jakim wieku).
Proszę o dania wegetariańskie TAK/NIE*
Proszę o transport do Olszanicy TAK/NIE*
Prosimy o informację telefoniczną w przypadku zmiany terminów.

Na warsztaty zapisuję się z polecenia (wpisać imię i nazwisko osoby polecającej):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rezerwacji oraz realizacji
zamówionej usługi świadczonej przez organizatorów warsztatów „TAJEMNICZY ŚWIAT ŚREDNIOWIECZNYCH MONSTRÓW” w Olszanicy (zgodnie z Ustawą z
dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).*
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do dokonania rezerwacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo
dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Data i czytelny podpis ……………………………………………………………

*

Niewłaściwe skreślić
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