
REGULAMIN

II WARSZTATÓW WOKALNYCH

w Gminie Łęki Szlacheckie

1-7 VII 2017

I

ORGANIZATOR

Organizatorem I warsztatów wokalnych w Gminie Łęki Szlacheckie

1-7 lipca 2017 r., zwanych dalej Warsztatami, jest Wortmann Art Marcin Wortmann ul.Obrońcow

Tobruku 38 m 26 01-494 Warszawa, zwany dalej Organizatorem.

II

CEL WARSZTATÓW

Celem jest prezentacja, promocja, rozwój najzdolniejszych wokalistów mieszkających na terenie

gminy Łęki Szlacheckie, Gmin sąsiednich oraz doskonalenie ich warsztatu.

III

WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

1. Uczestnikiem Warsztatów może zostać  każda osoba fizyczna między 10 a  20 rokiem życia.

Każdy  niepełnoletni  uczestnik  zobowiązany  jest  do  uzyskania  pisemnej  zgody  rodziców  lub

opiekunów prawnych.

2. Każdy kandydat na uczestnika Warsztatów zobowiązany jest w terminie  do 15 czerwca  2017

roku dostarczyć Organizatorowi wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz WPISOWE 330 zł na nr

konta 26 1140 2004 0000 3602 7620 5549 (mBank) z DOPISKIEM warsztaty 2017.

Przesłanie  Organizatorowi  wypełnionej  karty  oznacza  także  zgodę  Uczestnika  na  warunki

niniejszego Regulaminu.  Niezależnie  od  przesłania  karty zgłoszenia  drogą elektroniczną,  każdy

uczestnik musi dostarczyć podpisaną jej papierową wersję w dniu rozpoczęcia warsztatów.

Adres mailowy, na który należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia to:

lekiszlacheckie2017@gmail.com

3. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest  spełnienie  wymagań formalnych,  o  których

mowa w pkt.1 i 2.



IV

ORGANIZACJA PRACY WARSZTATÓW

1. 07. 2017   (sobota)

13.30 - 14.00 - otwarcie warsztatów/spotkanie organizacyjne

14.00 -18.00 - przesłuchanie uczestników/zajęcia integracyjne/zajęcia

2 - 6. 07. 2017

10.30 - 13.30 - zajęcia warsztatowe

13.30 - 14.30 - przerwa obiadowa

14.30 - 17.30 - zajęcia warsztatowe

7.07.2017   (piątek)

10.00 - 13.30 - praca z zespołem muzycznym (próby)

13.30 - 15.00 - przerwa obiadowa

15.00 - 17.30 - praca z zespołem muzycznym (próby)

19.00 - Koncert finałowy w Szkole Podstawowej w Łękach Szlacheckich (hala sportowa).

1. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć, czas poszczególnych części może 

ulec zmianie-decyzję podejmuje prowadzący Warsztaty, uzgadniając to z uczestnikami.

2. Filmowanie oraz fotografowanie podczas Warsztatów możliwe jest tylko za zgodą 

prowadzącego.

3. Uczestnicy nie są uprawnieni do rejestracji zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich 

powielania, bez uprzedniej zgody prowadzącego warsztaty oraz ich uczestników.

4. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub 

zachowują się niestosownie, bez obowiązku zwrotu opłaty akredytacyjnej.

V

PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ



1. Uczestnicy Warsztatów zobowiązują się do nieodpłatnej prezentacji własnej

twórczości w trakcie koncertu finałowego w dniu 7 lipca 2017 r.

2.  Uczestnicy  warsztatów wyrażają  zgodę  na  nieodpłatne  przeniesienie  praw  do  artystycznego

wykonania na rzecz Organizatora. Przeniesienie praw, o których mowa obejmuje następujące pola

eksploatacji:

a) utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;

b) utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;

c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego

zapisu;

d) rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja

i transmisja występów konkursowych w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;

e) umieszczenie zapisu artystycznego wykonania na stronie internetowej

Organizatora oraz na kanałach typu YouTube.

VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator  zastrzega na  swoją rzecz  prawo odwołania warsztatów bez podania przyczyny.  

W takim przypadku uczestnikowi zostanie zwrócona opłata.

2.Uczestnik  nie  jest  uprawniony  do  odszkodowania  z  tytułu  odwołania  Warsztatów  przez

Organizatora.

3.  Koszt  naprawy  lub  usunięcia  szkód  poczynionych  przez  uczestnika  Warsztatów  pokrywa

uczestnik lub jego opiekun prawny.

4. Wypełniając Kartę Zgłoszenia uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na:

a)  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Administratora  danych,  którym  jest  Wortmann  Art

Marcin Wortmann, do celów związanych z organizacją II Warsztatów Wokalnych zgodnie z ustawą

z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.02.101.926 ze zm.).

b)  na  przesyłanie  informacji  dotyczących Warsztatów drogą elektroniczną  przez  Wortmann  Art

Marcin  Wortmann  zgodnie  z  ustawą  z  dn.  18  lipca  2002  roku  o  świadczeniu  usług  drogą

elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.


