REGULAMIN WARSZTATÓW SONGWRITERSKICH
ORGANIZATOR
Szprotawski Dom Kultury
TERMIN I MIEJSCE
10.04.2021, Szprotawski Dom Kultury 67-300 Szprotawa, ul. Mickiewicza 1
ZAŁOŻENIA I CELE
-Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań muzycznych
-Zachęcanie do aktywności związanej z kulturą muzyczną
-Doskonalenie w temacie komponowania utworów słowno-muzycznych
-Integracja i budowanie sieci kontaktów
-Podnoszenie poziomu twórczego i wykonawczego
-Poszerzenie wiedzy na temat rynku muzycznego
-Poszerzenie wiedzy w zakresie prawa autorskiego
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Warsztatach Songwriterskich mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.
2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego. Formularz należy nadesłać do dnia 6.04.2021 włącznie drogą mailową na adres szdk@szdk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Szprotawski Dom Kultury ul. Mickiewicza 1 67-300 Szprotawa. Zgłoszenia nadesłane po
wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione. Ilość miejsc jest ograniczona.
3. W przypadku, gdy uczestnik nie ma ukończonych 18 lat, wymagana jest pisemna zgoda rodziców na
udział w Warsztatach.
4. O zakwalifikowaniu uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową w dniu 7.04.2021.
5. Każdy zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 100zł na
rachunek bankowy Szprotawskiego Domu Kultury:
PKO Oddz. w Szprotawie
20 1020 5460 0000 5902 0098 5523
Wpisowe zawiera opłatę za udział w warsztatach oraz bilet wstępu na Koncert Finałowy wraz z osobą
towarzyszącą.
Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach. Podlega zwrotowi w
przypadku odwołania Warsztatów.
6. Podsumowaniem Warsztatów będzie koncert, na którym wystąpią uczestnicy Warsztatów i prowadzący.
Prowadzącymi będą: Patrycja Kosiarkiewicz, Łukasz Gorczyca, Krzysiek Brzeziński.
7. Z uwagi na pandemię koronawirusa obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego tj. obowiązek noszenia maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu.
8. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na Warsztaty.
9. Organizator zapewnia:
-Warsztaty z udziałem profesjonalnych muzyków i specjalistów z branży muzycznej w zakresie songwritingu, pisania tekstów piosenki, kompozycji i instrumentacji, elementów prawa autorskiego i pokrewnego, wykonawstwa, biznesu muzycznego.
-Salę koncertową z nagłośnieniem do prezentacji swojej twórczości.
-Przyjazną i komfortową atmosferę.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań audio-video oraz zdjęć z wizerunkiem
uczestników zarejestrowanych w trakcie warsztatów, dla potrzeb promocyjnych i reklamowych.
11. Udział w Warsztatach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
12. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
W przypadku zaostrzenia panujących obostrzeń w związku z COVID-19 Warsztaty zostaną odwołane lub
odbędą się w formie zdalnej (online) za pośrednictwem platformy Skype bądź Zoom.

KARTA ZGŁOSZENIA
WARSZTATY SONGWRITERSKIE
Prosimy wypełnić pismem drukowanym
1. Imię i nazwisko uczestnika
……………………………………………………………………………………………
2. Rok urodzenia
…………………………………
3. Dane kontaktowe:
Telefon:
…………………………………………………………………………………………………
E-mail:
………………………………………………………………………………………………....

………………..................................…
Miejscowość, data

□

……………………………….
Podpis

Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż :

1) administratorem danych osobowych jest Szprotawski Dom Kultury ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa;
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Warsztatach w celach związanych z Warsztatami oraz
promocją na stronie internetowej SzDK, serwisach FB YouTube i Instagram Szprotawskiego Domu Kultury.
3) dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów za wyjątkiem mediów i partnerów w celach
promocyjnych.
4) 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. Żądania te można zgłaszać na adres e-mail
administratora danych ( IOD@szdk.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora danych;
5) ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w warstatach.
7) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
Brak zgody jest równoznaczne z niemożliwością udziału w warsztatach.
…………………………………………………………
data i podpis

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku mojego/dziecka powstałego podczas warsztatów
organizowanych przez Szprotawski Dom Kultury celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem działalności
Szprotawskiego Domu Kultury na stronach internetowych SzDK i partnerów, mediów.
Brak zgody jest równoznaczne z niemożliwością udziału w koncercie.
…………………………………………………………
data i podpis
*niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko)
w WARSZTATACH SONGWRITERSKICH
w dniu 10.04.2021

Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych
oświadczenia:
1. Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub
opiekunów, jak i innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję
związaną z udziałem dziecka w Warsztatach Songwriterskich.
2. Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące z dzieckiem nie są objęte kwarantanną, ani nie
pozostają w izolacji
3. Oświadczam, ze zapoznała (em) się ze „Szczególnymi warunkami uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych przez Szprotawski Dom Kultury związane z przeciwdziałaniem COVID-19”oraz z
Procedurą dotyczącą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowaniem na COVID-19 w Szprotawskim Domu Kultury”.
4. W razie nagłej potrzeby, wskazuję dwa numery kontaktowe oraz imię i nazwisko każdej osoby
wskazanej do kontaktu:
1 ………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………..

Data i podpis

Oświadczenie (osoba dorosła)
………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko)
WARSZTATY SONGWRITERSKIE
Szprotawa 10.04.2021

Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest złożenie przez uczestnika warsztatów oświadczenia:
1. Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 i przyjmuję pełną odpowiedzialność za
podjętą decyzję związaną z moim udziałem w Warsztatach Songwriterskich.
2. Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące ze mną nie są objęte kwarantanną, ani nie pozostają w izolacji.
3. Oświadczam, ze zapoznała (em) się ze „Szczególnymi warunkami uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych przez Szprotawski Dom Kultury związane z przeciwdziałaniem COVID-19”oraz z
Procedurą dotyczącą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowaniem na COVID-19 w Szprotawskim Domu Kultury”.
4. W razie nagłej potrzeby, wskazuję dwa numery kontaktowe oraz imię i nazwisko każdej osoby
wskazanej do kontaktu:
1 ………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………..

Data i podpis

