REGULAMIN
PRZYSTANEK MUZYKA - Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Rozrywkowej - Grotniki: 22.08 – 28.08.2021

§ 1 Informacje ogólne
1) Organizatorem wydarzenia: PRZYSTANEK MUZYKA - Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Rozrywkowej jest
Marcin Lewicki, 93-460 Łódź, ul. Chocianowicka 82
2) Warsztaty odbędą się w dniach 22 – 28 sierpnia 2021 roku w Ośrodku Wczasowym w Grotnikach,
przy ul. Sosnowej 11.
§ 2 Warsztaty
1. Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych. Osoby nieletnie zgłaszane są przez opiekunów
prawnych i mogą wziąć udział w Warsztatach pod warunkiem ukończenia 10 r.ż.
2. Uczestnik warsztatów wybiera jedną z 7 klas: śpiew i emisja głosu, gitara/ukulele, gitara basowa, perkusja,
instrumenty klawiszowe, instrumenty dęte, realizacja dźwięku
3. Warunkiem wzięcia udziału warsztatach jest:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego
- dostarczenie karty kwalifikacyjnej (w przypadku osób nieletnich oraz osób objętych obowiązkiem
kształcenia)
- oświadczenia Uczestnika / Rodzica / Opiekuna prawnego w sprawie Covid 19 o braku infekcji oraz objawów
chorobowych sugerujących chorobą zakaźną.
- uiszczenie opłaty za udział w warsztatach w wysokości 1350zł
- wpłata zadatku w wysokości 300 zł do dnia 30.06.2022r. (po tym terminie zadatek nie podlegają zwrotowi)
4. Pierwszym dniem warsztatów jest dzień przyjazdu, tj. 22 sierpnia 2022.
5. Uczestnik ma zagwarantowane noclegi oraz pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie)
6. Uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie NW na czas trwania warsztatów.
7. Organizator nie pokrywa kosztów podróży. Przyjazd na Warsztaty oraz powrót - we własnym zakresie.
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§ 3 Uprawnienia i obowiązki Uczestnika
Uczestnik po przybyciu na warsztaty, zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się
z Kierownikiem, celem dopełnienia formalności, w tym pobrania identyfikatora.
Uczestnik zobowiązany jest do noszenia identyfikatora przez cały okres trwania warsztatów.
Zabroniony jest udział w warsztatach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osoby nieprzestrzegające niniejszego
regulaminu, bez zwrotu wpłaconych kosztów.
Zgłaszając swój udział w warsztatach uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego
regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

§ 4 Ochrona danych osobowych
W myśl Art. 29 i 32 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.). o ochronie danych osobowych
informujemy, iż Administratorem zebranych danych osobowych jest DRUM SCHOOL Marcin Lewicki,
93-460 Łódź, ul. Chocianowicka 82.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji warsztatów, ewaluacji,
kontroli i monitoringu.
Uczestnik / Opiekun prawny wyraża zgodę Organizatorowi na używanie wizerunku
tj. na wykonywanie zdjęć/video w celu dokumentowania realizacji przebiegu warsztatów.
§ 5 Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu wymagają formy pisemnej
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator
Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2022r.

