REGULAMIN WARSZTATÓW MISTRZ I UCZEŃ 2018
organizowanych przez Stowarzyszenie PLUS ULTRA w Tarnowie
w dniach 20 sierpnia - 26 sierpnia 2018 r. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
w Lusławicach
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich uczestników warsztatów gitarowych Mistrz i Uczeń organizowanych
przez Stowarzyszenie PLUS ULTRA z siedzibą w Tarnowie, (zwane dalej: Warsztatami).
2. Na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu w Warsztatach mogą uczestniczyć:
- uczniowie szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia, studenci uczelni muzycznych – jako Uczestnicy
Czynni
- nauczyciele i rodzice – jako Uczestnicy Bierni
zwani dalej łącznie: Uczestnikami.
3. Uczestnicy Czynni Warsztatów mogą przyjechać razem z opiekunem lub nauczycielem po uzyskaniu zgody
Organizatora. Przyjazd z opiekunem lub nauczycielem nie zwalnia Uczestnika Warsztatów z respektowania
zasad niniejszego regulaminu. W szczególności nie zwalnia od respektowania poleceń Organizatorów
Warsztatów i nauczycieli.
4. Złożenie Karty zgłoszeniowej o której mowa w § 3 oraz udział w Warsztatach oznacza bezwarunkową
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. W Warsztatach mogą brać udział gitarzyści, którym znane są podstawy notacji nutowej.
2. Uczestnik Czynny Warsztatów zobowiązany jest do zabrania: gitary klasycznej, podnóżka lub podgitarnika,
3. Uczestnik Czynny zobowiązany jest do zabrana stroju sportowego i miękkiego obuwia oraz stroju galowego.
4. Uczestnicy mają prawo do udziału we wszystkich zajęciach podanych w programie Warsztatów według
harmonogramu i podziału na grupy ustalonego przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość
zmiany podziału na grupy lub harmonogramu zajęć.
5. Na zasadach określonych przez Organizatorów Uczestnicy mają prawo do biernego lub czynnego udziału
w koncertach galowych.
6. Uczestnicy mają obowiązek zachowania porządku tak w przydzielonych im pokojach jak i na terenie całej
placówki oraz w każdym innym miejscu, do którego zabierze ich podczas Warsztatów Organizator.
Za zniszczenia mienia dokonane podczas Warsztatów przez Uczestnika odpowiada materialnie Uczestnik, jego
rodzice lub opiekunowie prawni, zgodnie z treścią złożonego w Karcie Zgłoszenia (o której mowa w § 3 poniżej)
oświadczenia.
7. W przypadku łamania przez Uczestnika Regulaminu w zakresie określonym w ust. 6 powyżej, Organizator
zastrzega sobie możliwość kontaktu z rodzicami/opiekunami Uczestnika, zaś w przypadku notorycznego
nierespektowania przez Uczestnika postanowień Regulaminu w zakresie określonym w ust. 6 powyżej
Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Warsztatach i odesłanie Uczestnika na jego
koszt do domu.
8. Wykluczenie Uczestnika z Warsztatów w przypadku określonym w ust. 7 nie zwalnia go od obowiązku
naprawienia wyrządzonej szkody, w szczególności zapłaty za zniszczone przez Uczestnika mienie.
9. Po zakończeniu Warsztatów Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w warsztatach gitarowych
„Mistrz i uczeń”.
§ 3 Opłaty i zgłoszenie udziału
1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa (Karta
Zgłoszenia) oraz dokonanie opłaty w wysokości 1060 zł od każdego ze zgłaszanych w niej Uczestników tak
czynnych jak i biernych.
2. Opłatę określoną w pkt 1 powyżej należy dokonać w dwóch częściach:
- I w wysokości 490 zł do 30 maja 2018 r., przelewem na konto Stowarzyszenia PLUS ULTRA: Krakowski Bank
Spółdzielczy oddział Lisia Góra, nr konta 47 8591 0007 0110 0310 7777 0001
- II – w wysokości 570 zł do 30 lipca 2018 r.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach pierwsza rata nie podlega zwrotowi. W przypadku
wykluczenia Uczestnika w sytuacji określonej w § 2 ust. 8, uiszczona za Warsztaty opłata nie podlega zwrotowi.

4. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia (do pobrania na stronie www.mistrziuczen.pl ) opatrzoną czytelnym podpisem
przynajmniej jednego z rodziców lub prawnego opiekuna Uczestnika (dotyczy osób niepełnoletnich) należy
przesłać pocztą elektroniczną na adres: grzegorzpulit@gamar.net.pl,
5. Udział w Warsztatach uzależniony jest od liczby miejsc oraz uregulowania opłaty w terminach określonych w
pkt 2 powyżej.
6. Ostateczną listę uczestników warsztatów ustala Organizator.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. W trakcie Warsztatów obowiązują ogólne zasady współżycia społecznego, w szczególności wzajemne
poszanowanie innych Uczestników, nauczycieli i Organizatorów.
2. Każdy uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do stosowania się do poleceń porządkowych i
wychowawczych ze strony nauczycieli, wychowawców i Organizatorów.
3. Organizator niniejszym zastrzega sobie prawo do prowadzenia działań związanych z promocją Warsztatów w
instytucjach i mediach, w tym w szczególności w prasie, Internecie, radio i telewizji.
4. Celem realizacji uprawnień określonych w ust. 3 powyżej, każdy Uczestnik Warsztatów niniejszym udziela
Organizatorowi zgody na dokonywanie podczas trwania Warsztatów wszelkich czynności zmierzających do
udokumentowania przebiegu Warsztatów; w szczególności Uczestnik Warsztatów udziela Organizatorowi
zgody na: utrwalanie, publikowanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie określoną techniką drukarską i
poligraficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania do
pamięci komputera oraz pamięci cyfrowych nośników mobilnych wizerunku Uczestników i ich artystycznych
wykonań dokonywanych podczas organizowanych w ramach warsztatów koncertów, oraz wszelkich
wypowiedzi Uczestników związanych z przebiegiem warsztatów i udzielonych Organizatorowi na jego prośbę
(zwane dalej: Materiałami).
5. Celem realizacji uprawnień określonych w ust. 3 powyżej, każdy Uczestnik warsztatów niniejszym udziela
Organizatorowi zgody na rozpowszechnianie Materiałów określonych w ust. 4 powyżej, poprzez publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym
poprzez udostępnienie ich w sieci Internet, poprzez wielofunkcyjne przenośne urządzenia multimedialne w tym
w szczególności tablety, smartfony, netbooki, odtwarzacze muzyki, filmów wideo, oraz urządzenia służące do
przeglądania zdjęć, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnych zgód i oświadczeń, oraz udziela
Organizatorowi zgody na wykonywanie praw zależnych do Materiałów i udzielenie w powyższym zakresie
licencji osobom trzecim, zawodowo trudniącym się działalnością promocyjna i reklamową.
6. Tytuły działów mają charakter jedynie informacyjny.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu za uprzednim powiadomieniem
Uczestników, którzy zaakceptowali poprzednią jego treść.

