
WOOD ARTS WORKSHOP 
„INTARZIA, AHOGY ÉN CSINÁLOM!” 

 
 

REGISZTRÁCIÓS LAP 

A Workshop szervezője: Sándor László, egyéni vállalkozó 
Székhely: 1042 Budapest, Rózsa utca 8. 10/57.     Adószám: 66522504-1-41     Nyilvántartási szám: 35648282 
E-mail: woodartsintarsia@gmail.com     Postacím: 1126 Budapest, Márvány u. 23. 3/32.   Telefon: +3670-340-4099  

 

www.woodartsintarsia.com           wood arts intarsia facebook page 

 

A WOOD ARTS WORKSHOP a weboldalon feltüntetett tematika szerint zajlik, a költség magában foglalja a felhasznált 
anyagárakat is. A 3 alkalmas (3x4 órás) workshop ára: 50.000 Forint (az összeg áfa nélkül értendő, alanyi adómentes).  
Igény szerint furnér csomag, egyéb kellékek, képkeret vagy komplett kezdő csomag megvásárlására is lehetőség van. 
 
     ☐  Igen, érdekelhet a rendezvényen való kellék vásárlási lehetőség is. 
     ☐  Igen, érdekelhet a témával kapcsolatos szakkönyvek megvásárlásának lehetősége is. 
 
SZEMÉLYES ADATOK 
 
Név:  __________________________________    Számlázási név:  __________________________________ 

Cím:  __________________________________    Számlázási cím:  __________________________________  

Telefonszám:  ___________________________    E-mail cím: ______________________________________ 

 
FELTÉTELEK 
 
A RÉSZTVEVŐK: 
1. az eseményen való – részvételhez elengedhetetlen – regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendezvény ideje alatt készült 

fénykép, vagy videó anyagokban név nélkül szerepeljenek. A munkáikról készült fotóik később a közlésre érdemes honlapokon 
és/vagy hírmagazinokban, a WOOD ARTS INTARSIA egyéb kiadványaiban, illetve online médiumokban megjelenjenek, mint a 
WOOD ARTS WORKSHOP rendezvényen résztvevők. Ezekkel kapcsolatban a későbbiek folyamán semmilyen egyéb követelésük 
nem állhat fenn. Amennyiben nem szeretnéd, hogy rólad kép kerüljön ki, kérjük ELŐRE jelezd a rendezvény napján, a WOOD 
ARTS WORKSHOP kezdete előtt, a személyes regisztráció során. 

 
2. ha a WOOD ARTS WORKSHOP-ra való regisztráció ellenére – rajtuk kívülálló okok miatt – nem áll módjukban az adott 

időpontban megjelenni, úgy azt egyeztetve a szervezővel, egyszeri időpont módosítással áthelyezhetik egy következő workshop 
időpontjára. Amennyiben a.), nem indul ilyen, vagy b.), a regisztrálóknak ez nem megfelelő, úgy a szervező 5000 Forint 
adminisztrációs díj levonása ellenében visszafizeti a részükre a részvételi díjat. A részvétel előzetes bejelentéssel másra 
átruházható, de csak email-en történő adategyeztetés és új regisztráció útján.  

 
3. tudomásul veszik, hogy a WOOD ARTS WORKSHOP-on elhangzottak, illetve az ott kiosztott anyagok az előadó szellemi 

tulajdonát képezik. Azokat oktatási célra felhasználni, terjeszteni a szervező engedélye nélkül tilos! 
 
4. a megadott adatok alapján a részvételi díjról egy Pro Forma díjbekérőt kapnak. Egyetértenek abban, hogy jelentkezésük a 

részvételi díj befizetésével válik véglegessé, aminek megtörténtéről email értesítőt kapnak. A kiállított számlákat a helyszíni 
regisztráció alkalmával kapják meg a WOOD ARTS WORKSHOP első napján. 

 
5. a regisztrációjukat az alapadataik megadásával és a fentiek tudomásulvételével együtt, egyben mindenben egyetértve küldik el a 

szervező részére. 
 

 
A SZERVEZŐ: 
1. a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem adja át harmadik személy vagy szervezet részére. Kijelenti, hogy mint 

adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul 
betartva fogja nyilvántartani azokat. 

 
2. kijelenti, hogy ha rajta kívűlálló okok miatt a rendezvény lebonyolítása az adott időpontban meghíúsulna, úgy azt egyeztetve a 

résztvevőkkel, egyszeri időpont módosítással áthelyezheti egy következő WOOD ARTS WORKSHOP időpontjára. Amennyiben  
a regisztrálóknak ez nem megfelelő, úgy a szervező 5000 Forint adminisztrációs díj levonása ellenében visszafizeti részükre a 
részvételi díjat.  

 
3. a WOOD ARTS WORKSHOP-ok időpont- és helyszín-változtatásának jogát fenntartja! 
 

     ☐  Igen, a jelentkezési, lemondási és átruházási feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom. 
     ☐  Igen, további tájékoztatást kérek a Wood Arts Intarsia programokról Hírlevél formájában.  
          (A leiratkozás a hírlevélben található linken bármikor, automatikusan elvégezhető.) 
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