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Regulamin Festiwalu
1. Angolan Festival (zwany dalej Festiwalem) jest wydarzeniem promującym kulturę Angoli.
W skład wydarzenia wchodzą warsztaty taneczne, imprezy taneczne i ewentualnie inne
dodatkowe atrakcje, np. slajdowiska, prezentacje filmów, degustacje, pokazy mody itp.
zależne od możliwości organizacyjnych, technicznych i prawnych Organizatora i lokalu. Na
warsztatach tanecznych skupiamy się na tańcach i rytmach oryginalnych z Angoli: kizomba,
semba (+ ginga, swag) oraz dodatkowo: tarraxinha, kuduro, afrohouse i innych tradycyjnych
i współczesnych tańcach z tego kraju. Warsztaty będą na poziomie średnio-zaawansowanym
i zaawansowanym. Na imprezach tanecznych DJe będą grać muzykę z Angoli: kizomba,
semba, kuduro, afrohouse, rebita, kazukuta w różnych proporcjach, przy czym dominować
będzie kizomba i semba.
2. Organizatorem 6th Angolan Festival, jest AFRORITMO Michał Górka (NIP: 513-001-19-09)
w ramach projektu AfroRitmo.pl.
3. Rejestracja na Festiwal odbywa się za pomocą odpowiedniego formularza na stronie
http://www.AngolanFestival.pl/rejestracja/.
4. Po rejestracji Organizator wysyła na adres e-mail Uczestnika potwierdzenie rejestracji
i zamówienie z aktualną ceną wybranej wejściówki, przysługującymi rabatami oraz z numerem
konta bankowego, na który należy wpłacić należność oraz ewentualne dodatkowe
zamówienie. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty zamówienia, gdy po weryfikacji
okaże się, że dane podane przez Uczestnika lub Organizatora są błędne, co może skutkować
koniecznością dopłaty odpowiedniej kwoty przez Uczestnika lub zwrotem nadpłaty przez
Organizatora. W przypadku braku wspomnianej dopłaty lub braku reakcji Uczestnika na
wysyłane wezwania do zapłaty lub korekty danych, Organizator może odmówić przyjęcia
zamówienia, wysłania faktury, a tym samym zarejestrowania i wstępu na Festiwal.
5. Po rejestracji na Festiwal należy w ciągu 2 dni dokonać płatności pełnej kwoty podanej
w zamówieniu, a w przypadku rejestracji w ostatnim dniu zapisów na Festiwal, należy wpłacić
pieniądze tego samego dnia i przysłać potwierdzenie przelewu odpowiadając na wiadomość
z zamówieniem festiwalowym (w temacie wiadomości powinien być numer zamówienia).
6. W przypadku zakupu fullpassa w ramach grupy zniżkowej Uczestnik proszony jest
o zwrócenie uwagi na wpisany przez niego w formularzu kod promocyjny (promocode) lub
nazwę grupy. Należy to wpisać dokładnie, jak podał (i zarejestrował) organizator grupy co do
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znaku i wielkości liter. W przypadku błędnego kodu promocyjnego lub błędnej nazwy grupy
rabat nie zostanie naliczony. Każdemu Uczestnikowi w ramach grupy zniżkowej przysługuje
rabat 20zł za zakupienie fullpassa (gdy kod promocyjny lub nazwa grupy są wpisane
poprawnie).
7. Każdemu Uczestnikowi, który zakupił fullpass lub daypass na 5th Angolan Festival (przez
formularz rejestracyjny i dokonał płatności przelewem) i przy rejestracji na 6th Angolan
Festival zakupi (przez formularz rejestracyjny i dokona płatności przelewem) fullpass,
przysługuje rabat 10zł. Identyfikacja odbywa się automatycznie na podstawie indywidualnego
numeru telefonu podanego podczas rejestracji na 5th Angolan Festival. Jeśli Uczestnik od 5th
Angolan Festival zmienił numer telefonu, przed wypełnieniem formularza na 6th Angolan
Festival może zgłosić e-mailem na adres info@angolanfestival.pl ten fakt podając z jakiego
numeru zmienił na jaki i poczekać na potwierdzenie od Organizatora. Jeśli Uczestnik nie
dokona tego przed rejestracją, wówczas rabat nie zostanie naliczony i nie przysługuje mu.
8. Każdy Uczestnik może otrzymać dodatkowy rabat w wysokości 10zł za zamówienie innej
usługi lub towaru w AFRORITMO. Informacja o rodzaju usługi lub towaru podana jest
w formularzu rejestracyjnym. Każdy kto zadeklaruje zakup usługi lub towaru otrzyma na
podany przez siebie adres e-mail dodatkowe zamówienie na usługę lub towar. Szczegóły
zakupu i płatności za dodatkowe zamówienie odbędzie się w korespondencji za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja z zakupu skutkować będzie anulowaniem
rabatu i dopłatą 10zł do zakupionej wejściówki.
9. Rabaty podane w punktach: 6, 7, 8 sumują się i ich wartość maksymalna wynosi 40zł.
10. W przypadku zakupu combopassa (tj. fullpassa łączonego z wejściówką innego wydarzenia),
Uczestnik zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych, kontaktowych i części
pieniędzy do organizatora innego wydarzenia, z którym nawiązana była współpraca i którego
dotyczyła promocja.
11. Uczestnik rejestrując się na Festiwal może dodatkowo zamówić koszulkę festiwalową za
dodatkową dopłatą. Koszulka ta jest na zamówienie jako dodatek do usługi. Uczestnik podając
rozmiar koszulki, kolor, rodzaj (męska, damska) bierze na siebie ryzyko tego zamówienia.
Istnieje możliwość zmiany tego zamówienia przed zamówieniem przez Organizatora koszulek
w firmie reklamowej, co można zgłosić poprzez pocztę elektroniczną odpowiadając na
wiadomość z zamówieniem festiwalowym. Po zamówieniu przez Organizatora koszulek
w firmie reklamowej nie będzie można już jej wymienić. Każdemu Uczestnikowi przysługuje
jedna koszulka. Ilość koszulek jest ograniczona do ilości zarejestrowanych Uczestników
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Festiwalu. W formularzu rejestracyjnym podano pełną specyfikację koszulek.
12. Organizator wysyła fakturę jako potwierdzenie zaksięgowania wpłaty na koncie (data
wystawienia faktury, to data wpłynięcia pieniędzy na konto). Istnieje też możliwość
samodzielnego sprawdzenia stanu swojego zgłoszenia na odpowiednio przygotowanej stronie
dostępnej na http://www.AngolanFestival.pl/rejestracja/ (opcja: „panel użytkownika / user
panel”).
Gdy Uczestnik potrzebuje fakturę na firmę, należy w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć
odpowiednią opcję i podać numer NIP firmy. Nazwa firmy zostanie automatycznie pobrana
z bazy danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Głównego
Urzędu Statystycznego. Płatność za wejściówkę na 6th Angolan Festival należy wykonać
przelewem z konta tej firmy lub gotówką.
13. Uczestnik zapisując się na Festiwal jest świadomy własnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej
i psychicznej, a swój udział w warsztatach festiwalowych i imprezach towarzyszących bierze
na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za kontuzje Uczestników w czasie
Festiwalu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, miejsca warsztatów lub imprezy,
a także ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości osób, niewywiązania się
instruktorów, współpracowników, partnerów z umowy, choroby, niedyspozycji instruktorów,
ataków terrorystycznych, klęski żywiołowej, katastrofy, żałoby narodowej, zamieszek, stanu
wojennego, wojny, zdarzeń losowych, siły wyższej i innych niezależnych sytuacji od
Organizatora, na które on nie ma wpływu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu instruktorów i DJów w przypadku ich
choroby, niedyspozycji, niedotrzymania warunków umowy, braku wystarczającej liczby
Uczestników, aby pokryć koszty.
16. Wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi. Dopuszczamy możliwość wymiany osoby na
osobę, co wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
17. Nieobecność na zajęciach lub imprezach towarzyszących nie upoważnia Uczestnika do
żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy. W przypadku braku możliwości uczestnictwa
w Festiwalu,

Uczestnik

może

przekazać

wejściówkę

innej

osobie

pod

warunkiem

wcześniejszego zgłoszenia tego Organizatorowi drogą elektroniczną: e-mail (który podał
w formularzu rejestracyjnym), SMS (z numeru telefonu, który podał w formularzu
rejestracyjnym).
18. W przypadku odwołania całego Festiwalu, warsztatów lub imprez z uwagi na klęskę
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żywiołową, katastrofę, pożar, żałobę narodową, ataki terrorystyczne, zamieszki, stan wojenny,
wojnę, zdarzenia losowe, siłę wyższą i inne sytuacje niezależne od Organizatora, Organizator
nie zwraca pieniędzy lub zwróci w miarę możliwości w późniejszym terminie tylko tę część
kwoty, która nie stanowi kosztów przez niego już pokrytych.
19. Zajęcia z instruktorami zagranicznymi będą w języku polskim, angielskim lub portugalskim
w miarę możliwości z osobą tłumaczącą.
20. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. W trosce o komfort i najwyższą jakość
warsztatów ta edycja Festiwalu będzie ograniczona do jednej sali i max. 85 osób.
21. Osoba zapisująca się na listę rezerwową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
info@angolanfestival.pl, wpłaca kwotę w formie gotówki w recepcji festiwalu po uzyskaniu
zgody prowadzącego zajęcia lub Organizatora na jej uczestnictwo.
22. Każdy Uczestnik proszony jest o przyniesienie wygodnego ubioru i obuwia zastępczego na
zajęcia.
23. W sali oraz budynku, gdzie odbywają się zajęcia, obowiązuje całkowity zakaz palenia
papierosów, e-papierosów, innych wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu i innych
środków odurzających.
24. Filmowanie i fotografowanie w czasie zajęć jest ZABRONIONE. Można to robić po zajęciach
i jedynie za zgodą instruktora lub Organizatora.
25. Uczestnik poprzez uczestnictwo w warsztatach i imprezach wyraża zgodę na rejestrowanie
i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem zarówno w galerii Festiwalu oraz innych
materiałach promocyjnych wydarzeń, które organizuje AFRORITMO.
26. Podczas warsztatów i imprez fotografowie ze współpracujących serwisów (za zgodą
Organizatora) będą robić zdjęcia do fotoreportażu. Pozostałe osoby bądź firmy chcące
fotografować na warsztatach lub imprezach, proszone są o wcześniejszy kontakt
z Organizatorem: info@angolanfestival.pl.
27. Rzeczy wartościowe Uczestnik przynosi i zostawia w miejscu odbywania się zajęć i imprez na
własną odpowiedzialność.
28. Niestosowne zachowanie na warsztatach lub imprezach towarzyszących może skutkować
wyproszeniem Uczestnika z zajęć lub imprezy bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania niektórych danych osobowych
(szczególnie imię i nazwisko) Partnerom, przy pomocy których będą realizowane inne
programy rabatowe.
30. Uczestnik proszony jest o poszanowanie mienia należącego do obiektów, w których odbywają
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się zajęcia i imprezy i zobowiązany jest do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych
z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne
spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
31. Uczestnik, który przy odbiorze wejściówki otrzyma materiały promocyjne od Sponsorów
i Partnerów Festiwalu, proszony jest o ich zatrzymanie oraz nie wyrzucanie ich na terenie
obiektu zajęć i imprez.
32. Uczestnik zgadza się na otrzymanie e-mailem nie częściej niż 1 raz w miesiącu (do terminu
Festiwalu) informacji o Sponsorze i jego ofercie.
33. Zgłoszenie

udziału

i zaakceptowaniem

w

Festiwalu

Regulaminu

i

jest

równoznaczne

programu

Festiwalu

z

przyjęciem
oraz

do

wyrażeniem

wiadomości
zgody

na

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji Festiwalu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz.
926.
34. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie Festiwalu, a Uczestnik je
akceptuje, przy czym zmiany te nie naruszają już praw nabytych.
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