
REGULAMIN 

DREAMS Musical Academy  

 

 

ORGANIZATOR 

§1 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za działalność DREAMS Musical Academy jest Dominik Rybiałek, 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DOMINIK RYBIAŁEK KLAVIC PRODUCTION, 

adres ul. Kołobrzeska, nr 45B lok. 19, 80-391 Gdańsk, posiadający NIP 7712799670, REGON 

384352307, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej 

zwany: KLAVIC PRODUCTION). 

 

ZEJĘCIA PODSTAWOWE 

§2 

 

1. Przed zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Zajęciach podstawowych DREAMS Musical 

Academy organizuje castingi (przesłuchania) przeprowadzane w trybie trzyetapowym: 

wokalnym, tanecznym oraz aktorskim. Możliwość udziału w Zajęciach podstawowych zostanie 

zaoferowana osobom, które zostaną pozytywnie ocenione w trakcie castingu. 

2. Informacje o castingach zamieszczane są na stronie internetowej DREAMS Musical Academy. 

3. Udział w castingu jest bezpłatny. 

4. Nie jest wymagane wcześniejsze zapisanie się na casting. 

 

§3 

1. Przed uczestnictwem w Zajęciach Podstawowych DREAMS Musical Academy konieczne jest 

Podpisanie przez Uczestnika umowy z KLAVIC PRODUCTION. Umowę można zawrzeć 

wyłącznie w formie pisemnej. 

2. Wymiar Zajęć podstawowych określony jest w Umowie Członkowskiej zawartej między 

Uczestnikiem i KLAVIC PRODUCTION. 

§4 

1. Zajęcia odbywają się w miejscach wskazanych przez KLAVIC PRODUCTION. Lista 

aktualnych miejsc odbywania zajęć dostępna jest na stronie internetowej DREAMS Musical 

Academy. 

2. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru miejsca odbywania Zajęć podstawowych. W 

przypadku ograniczonej liczby miejsc w danej lokalizacji decyduje kolejność zgłoszeń. 



§5 

1. Plan Zajęć podstawowych, obejmujący daty i godziny i miejsce Zajęć w każdym miesiącu 

ustalany jest przez KLAVIC PRODUCTION i przekazywany Uczestnikowi odrębnie na każdy 

tydzień. 

2. W przypadkach losowych, takich jak przykładowo nieobecność instruktora, brak dostępności 

sal, problemy techniczne, czas zajęć może ulec zmianie. Zmienioną datę Zajęć podstawowych 

KLAVIC PRODUCTION skonsultuje z uczestnikami. Jeżeli Uczestnik nie będzie mógł wziąć 

udziałów w Zajęciach podstawowych w zmienionym terminie, KLAVIC PRODUCTION 

zaoferuje mu możliwość udziału w zajęciach w ramach innej grupy, chyba że zajęcia o 

analogicznym zakresie nie w danym momencie prowadzone w innych grupach. 

3. W przypadku planowanej nieobecności na Zajęciach, Uczestnik powinien zawiadomić KLAVIC 

PRODUCTION o planowanej nieobecności co najmniej z wyprzedzeniem na co najmniej jeden 

dzień roboczy. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnikowi nie będzie 

przysługiwać prawo do udziału w dodatkowych konkursach i innych akcjach promocyjnych. 

4. W przypadku gdy na skutek znacznej liczby nieobecności Uczestnik będzie odstawał poziomem 

przygotowania artystycznego od pozostałych Uczestników regularnie uczęszczających na 

Zajęcia podstawowe, KLAVIC PRODUCTION może odmówić Uczestnikowi prawa udziału w 

koncercie finałowym. 

WARSZTATY MASTERCLASS 

§6 

1. KLAVIC PRODUCTION przewiduje również organizację dodatkowych Warsztatów 

masterclass. 

2. Udział w Warsztatach masterclass jest odpłatny. KLAVIC PRODUCTION poinformuje o 

zamiarze przeprowadzenia warsztatów w formie ogłoszenia publikowanego na stronie 

internetowej DREAMS Musical Academy. 

3. W przypadku, gdy ilość zgłoszeń członków zainteresowanych uczestnictwem w Warsztatach 

masterclass przekracza przewidzianą ilość miejsc, KLAVIC PRODUCTION zastrzega sobie 

prawo do selekcji uczestników, o czym zobowiązuje się poinformować wraz z ogłoszeniem o 

warsztatach. W przypadku, gdy liczba zainteresowanych Uczestników, którzy uzyskają 

pozytywny wynik selekcji jest większa niż liczba miejsc na warsztatach, decydująca jest 

kolejność zapisów.  

4. Dodatkowo, KLAVIC PRODUCTION zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania 

Warsztatów masterclass w przypadku zbyt małej liczby uczestników. 

 

 

 



AKCJE DODATKOWE 

§7 

 

1. KLAVIC PRODUCTION przewiduje możliwość organizacji dodatkowych akcji promujących 

DREAMS Musical Academy, takich jak wyróżnienia i nagrody dla wszystkich lub niektórych 

Uczestników spełniających określone kryteria (np. za 100% obecności na Zajęciach 

podstawowych). 

2. Jeżeli liczba Uczestników spełniających kryteria danej akcji jest większa niż liczba 

przewidzianych nagród lub innych bonusów, KLAVIC PRODUCTION może wprowadzić 

dodatkowe kryteria. 

3. O zamiarze przeprowadzenia akcji KLAVIC PRODUCTION poinformuje Uczestników poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej, w trakcie Zajęć podstawowych lub Warsztatów masterclass. 

4. KLAVIC PRODUCTION może w każdej chwili zrezygnować z zamiaru przeprowadzenia danej 

akcji. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

§8 

 

1. W trakcie Zajęć podstawowych oraz Warsztatów masterclass, Uczestnik zobowiązuje się do 

przestrzegania regulaminów, zasad bezpieczeństwa i higieny, w tym w szczególności przepisów 

przeciwpożarowych obowiązujących w danym obiekcie. 

2. Uczestnik swoim zachowaniem nie może naruszać dóbr osobistych innych Uczestników, 

instruktorów, pracowników KLAVIC PRODUCTION, ani jakichkolwiek innych osób. 

 

ZMIANA REGULAMINU 

§9 

1. Zmiany regulaminu odbywają się w trybie wskazanym w Umowie Członkowskiej. 

 

 

 

 

 


