Regulamin Warsztatów Instrumentalno-Wokalnych
I. Postanowienia ogólne:
1. Warsztaty instrumentalno-wokalne "muzoFOLK” prowadzone są w ramach zadania
„BOKORYNA - kultura ludowa pogranicza" dofinansowanego ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019.
2. Organizatorem warsztatów jest: Stowarzyszenie „Pod Zieloną Koniczynką” z siedzibą przy ul.
Wójtowicza 9 w Rudzie-Hucie.
3. Celem warsztatów jest wzmacnianie tożsamości kulturowej pogranicza polsko-ukraińskiego,
promocja folkloru i muzyki ludowej poleskiej doliny rzeki Bug. Działanie pozwoli na
wielopokoleniową integrację społeczności lokalnej oraz popularyzowanie muzyki ludowej
wśród młodzieży. A charakter edukacyjny działania wzmocni potencjał i tożsamość kulturową
wsi.

II. Uczestnicy:
1. Warsztaty są adresowane dla osób w każdym wieku, samouków, muzyków i artystów
ludowych prowadzących artystyczną działalność muzyczną na terenie gminy Ruda-Huta, w tym
w szczególności dla członków zespołu ludowego BOKORYNA.
2. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w warsztatach z pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
3. Podczas trzy dniowej sesji każdy uczestnik warsztatów pod okiem instruktora będzie mógł
zaprezentować swoje umiejętności instrumentalno-wokalne.
4. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych oraz wyżywienie.
5. Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów śpiewu oraz instruktorów
gry na instrumentach muzycznych, tj. akordeon, trąbka, klarnet, kontrabas, itp.
6. Każdy z uczestników na warsztaty może przynieść własny instrument muzyczny.
4. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

III. Miejsce i termin warsztatów
1. Warsztaty prowadzone będą w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce.
2. Warsztaty prowadzone będą w dniach 9-11 sierpnia 2019 r. zgodnie z harmonogramem:
9 sierpnia 2019 r. godz. 14:00 – 18:00
10 sierpnia 2019 r. godz. 10:00 – 15:00
11 sierpnia 2019 r. godz. 10:00 – 15:00
3. W trakcie warsztatów przewidziane są przerwy na posiłek.

IV. Obowiązki uczestnika
1. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do:
1) terminowego wstawienia się na warsztaty.
2) wstawienie się na warsztaty i powrót z warsztatów na własny koszt.
3) przestrzegania regulaminu i zaleceń instruktorów.

2. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworów stworzonych przez
Uczestnika w związku z Imprezą. Zgoda taka jest równoznaczna z udzieleniem Organizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na użycie tych utworów w celach informacyjnych i
promocyjnych związanych z działalnością Stowarzyszenia „Pod Zieloną Koniczynką” na czas
nieoznaczony, ze szczególnym uwzględnieniem zwielokrotniania utworów, zapisu na
dowolnym nośniku oraz dokonywania opracowań utworu (wykonywanie praw zależnych). W
przypadku osób małoletnich zgody takiej udziela rodzic lub opiekun prawny małoletniego.
3. Uczestnik biorący udział w warsztatach wyraża, zgodę na nieodpłatne zezwolenie na
nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku
Uczestnika.
4. Uczestnicy warsztatów ponoszą także odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody powstałe z
ich powodu (na zdrowiu i mieniu, w trakcie trwania warsztatów). W przypadku osób
niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich powodu ponoszą ich
rodzice/prawni opiekunowie. W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych
organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje.

V. Obowiązki organizatora
1. Organizator zapewnia opiekę podczas trwania warsztatów.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
uczestników powstałe na skutek nie przestrzegania regulaminu i zaleceń instruktorów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, instrumenty i inne przedmioty
pozostawione przez uczestników warsztatów.

VI. Przetwarzanie i ochrona danych
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenia „Pod Zieloną Koniczynką” w RudzieHucie z siedzibą przy ul. Wójtowicza 9;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Stowarzyszenia „Pod Zieloną Koniczynką” –
sto.pzk@o2.pl
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji zadania „BOKORYNA - kultura
ludowa pogranicza" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
Programu EtnoPolska 2019 na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e RODO;
4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu odwołania zgody przez Uczestnika;
5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Dane osobowe będą przechowane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy oraz
prowadzenia sprawozdań i działań informacyjnych z tym związanych;
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO). Aktualny adres urzędu: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem umownym. Uczestnik nie jest
zobowiązany do podania tychże danych, jednakże brak ich podania będzie skutkował
niemożnością realizacji zadania;
9. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

VII. Postanowienia końcowe
1. Pytania dotyczące udziału w warsztatach, współpracy i innych zagadnień należy kierować
na adres: sto.pzk@o2.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych,
zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z
działalnością statutową Organizatora.
3. Organizator zastrzega prawo do zmiany regulaminu.

