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Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 25/2014

Z dnia 28 października 2014 roku
W sprawie organizacji warsztatów wokalnych

REGULAMIN

Warsztatów wokalnych z Piotrem Markowskim

6-7 grudnia 2014 r.

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Warsztatów wokalnych z Piotrem Markowskim jest Dom Kultury w

Łapach, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy tel. 857152300

2. Warsztaty odbędą się 6-7 grudnia 2014 r. w Pracowniach Muzycznych w budynku

przy ul. Głównej 8 w Łapach.

§ 2 Szczegóły warsztatów

1. Warsztaty rozpoczynają się w sobotę 6 grudnia o godz. 9.00 w budynku przy ul.

Głównej 8 w Łapach.

2. Warsztaty składają się z dwóch części:

a) wykład o technice wokalnej (czas trwania 1,5 h)

b) lekcje indywidualne

3. Program warsztatów:

a) wykład godzina 9.00 – 10.30

b) lekcje indywidualne: sobota godz. 11.00 do 21.00 oraz

niedziela godz. 9.00 do 20.00

c) w sobotę oraz w niedzielę obowiązuje przerwa od 13.00 do 14.00

4. Uczestnik warsztatów ma prawo do przeprowadzenia swojej lekcji indywidualnej w

formie zamkniętej bez udziału osób obserwujących.

5. Uczestnicy może nie wyrazić zgody na rejestrację na wszelkich dostępnych nośnikach

i prezentację zgromadzonego materiału w celach marketingowych.
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§ 3 Warunki uczestnictwa

1. W warsztatach wokalnych może wziąć udział każdy bez względu na wiek.

2. Aby wziąć udział w warsztatach należy:

a) wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia,

b) wypełnić kartę akredytacji,

c) przesłać na adres akademia@dklapy.pl podpisaną i wypełnioną kartę zgłoszenia i

akredytacji w terminie do 3 grudnia,

d) uiścić płatność za wybraną opcję warsztatów (§ 4 pkt 1 a-c) przelewem na konto

98 1160 2202 0000 0001 7568 7186 Bank Millenium O/Łapy (w tytule proszę

wpisać Imię i Nazwisko oraz Warsztaty wokalne w terminie do 3 grudnia.

§ 4 Opcje i cennik

1. Uczestnik warsztatów ma prawo wyboru jednej z opcji warsztatów:

a) wykład i lekcja indywidualna 60 min - 180 zł

b) wykład i lekcja indywidualna 30 min. - 100 zł

c) lekcja indywidualna 60 min – 150 zł

d) lekcja indywidualna 30 min – 80 zł

e) wykład – 50 zł

2. Organizator nie dopuszcza innej formy uczestnictwa w warsztatach.

3. Uczestnik ma prawo do obserwacji lekcji innych uczestników za wyjątkiem § 2 pkt 4.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

2. Uczestnikowi niepełnoletniemu towarzyszy opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego

osoba).

3. Organizator nie zapewnia wyżywienia. Na prośbę uczestnika wskaże miejsce, w którym

jest możliwość spożycia posiłku.

4. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Domu Kultury w

Łapach informacji osobowych zgodnie z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa Informacji

obowiązującą w Domu Kultury w Łapach.

5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
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