ZASADY PŁATNOŚCI 2015/2016

ZASADY PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA PROJEKTOWE
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie płatności rezerwacyjnej w
terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w wysokości 30% ceny zajęć, nie
mniej jednak niż 30 zł.
2. Opłaty za uczestnictwo w wybranych zajęciach projektowych można dokonać:
a) PRZELEWEM na konto:
CraftART Centrum Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego Ilona Hałazińska
os. Oświecenia 59, 61-208 Poznań
BANK ING Numer konta: 97 1050 1520 1000 0092 2160 8079
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b) GOTÓWKĄ w kasie w Poznaniu lub Kamionkach przed rozpoczęciem zajęć,
c) KARTĄ KREDYTOWĄ w kasie w Poznaniu przed rozpoczęciem zajęć.
Opłaty za uczestnictwo w wybranych zajęciach gościnnych można dokonać u osób
prowadzących na zasadach ustalonych przez prowadzącego,
W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko uczestnika, nazwa kursu, miejsce i
termin zajęć np.: Anna Kowalska, Mozaika, Kamionki, 13.08.2014 r
Zastrzega się prawo do odwołania zajęć z przyczyn losowych (np. choroba
prowadzącego) lub zbyt małej liczby uczestników. W takim przypadku wszystkie
dokonane wpłaty zostaną zwrócone uczestnikom na wskazane przez nich konto
bankowe w przeciągu 3 dni, bądź za zgodą uczestnika zaliczone na poczet tych
samych/innych zajęć w późniejszym terminie.
W przypadku rezygnacji z zajęć:
a) w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć uczestnikowi przysługuje
prawo zwrotu pieniędzy w wysokości dokonanych wpłat lub w postaci Vouchera o
wartości dokonanych wpłat. Voucher jest ważny w okresie 6 miesięcy od daty
wystawienia.
b) w trakcie trwania kursu uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu pieniędzy w postaci
Vouchera o wartości niezrealizowanej części kursu. Voucher jest ważny w okresie 6
miesięcy od daty wystawienia.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy w przypadku jego nieobecności
na zajęciach z przyczyn niezależnych od organizatora
Istnieje możliwości wykupienia zajęć dla innej osoby bez ustalenia konkretnego terminu
rozpoczęcia zajęć. W takim przypadku osobie dokonującej płatności wydawany jest
voucher/zaproszenie upoważniający do wstępu na wykupione zajęcia. Voucher jest
ważny przez 9 miesięcy od daty wystawienia.
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