
Regulamin Warsztatów Pianistycznych "Muzyczne Przebiśniegi 2019" 

1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przesłanie formularza zgłoszeniowego, potwierdzenia wpłaty
warsztaty@akolada.edu.pl i zaksięgowanie pełnej kwoty na rachunku bankowym. 

2a.  W  ramach  opłaty  za  pakiet  PRZEBIŚNIEŻEK  uczestnik  ma  zapewnione:  2x  lekcje
indywidualne  (50  min/  3osoby),  1x  lekcja  grupowa  fortepianu  (45  min)*,  1x  lekcja  grupowa
fortepianu (30min)*, 1x lekcja rytmiki Suzuki / kształcenia słuchu na wesoło (45 min), 1x lekcja
rytmiki  Suzuki  /  kształcenia  słuchu na  wesoło  (30min),  1x  wizyta  w warsztacie  historycznych
fortepianów / minikoncert ** (75 min), 1 wykład dla rodziców, finałowy koncert grupowy*, dyplom
uczestnictwa w warsztatach, fotoreportaż z koncertu finałowego  www.izabelakossak.pl 

2b. W ramach opłaty za pakiet PRZEBIŚNIEG uczestnik ma zapewnione: 2x lekcje indywidualne
(50 min/ 2 osoby), 1x lekcja grupowa fortepianu (45min)*, 1x lekcja grupowa fortepianu (30 min)*,
1x  lekcja  improwizacji  fortepianowej  (45  min),1x  lekcja  improwizacji  fortepianowej  (30  min),
1x wizyta  w  warsztacie  historycznych  fortepianów  /  minikoncert**  (75  min),  1  wykład  dla
rodziców, finałowy koncert finałowy grupowy*, dyplom uczestnictwa w warsztatach, fotoreportaż
z koncertu finałowego www.izabelakossak.pl 

* po zakończeniu zgłoszeń dzieci zostaną podzielone na grupy (pod względem poziomu zaawansowania w książkach
Suzuki),  do  uczestników zostaną  przesłane  utwory  obowiązkowe  dla  danej  grupy  /  **  zgłoszenia  na  koncert  na
instrumentach historycznych  przyjmujemy od II książki wzwyż

3. Liczba uczestników „Muzycznych Przebiśniegów 2019” jest ograniczona, o przyjęciu decyduje
kolejność  zgłoszeń  oraz  wpłat.  Uczestnicy  niezakwalifikowani  z  powodu  braku  miejsc  zostają
przyjęci na listę rezerwową.  Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych oraz wpłat
upływa 28 lutego 2019.

4. W przypadku rezygnacji przed terminem 28.02.2019 opłaty zostaną zwrócone w całości, po tym
terminie organizator nie zwraca wniesionej opłaty. 

5. O przydziale do nauczyciela lekcji indywidualnej decyduje organizator.

6. Uczestnicy są zobowiązani do zabrania wszelkich nut do utworów nad którymi będą pracować na
lekcjach  indywidualnych.  Rodzic  zobowiązany  jest  do  aktywnego  uczestnictwa  w  lekcjach,
posiadania zeszytu i prowadzenia notatek.  

7.  Niepełnoletni  uczestnicy  warsztatów  znajdują  się  pod  opieką  rodziców.  Za  ewentualne
uszkodzenia sprzętu szkolnego oraz instrumentów odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice
lub prawni opiekunowie uczestników. 

8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia oraz nie odpowiada za ewentualne wypadki, kradzieże
czy zniszczenia mienia uczestników. Uczestnik warsztatów winien być ubezpieczony od kosztów
leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

9. W szkole obowiązuje zmiana obuwia. Zmiana obuwia dotyczy także rodziców.

10, Wypełnienie  formularza  i  wysłanie  zgłoszenia  oznacza  akceptację  zapisów regulaminu oraz
oferty warsztatów.

11, Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia ponosi uczestnik we własnym zakresie.

12,  Akceptacja  regulaminu  jest  jednoznaczna  z  wyrażeniem  zgody  na  publikację  wizerunku
dziecka, w tym na fotografowanie i rejestrowanie zajęć oraz koncertów „Warsztaty Pianistyczne -
Muzyczne Przebiśniegi 2019”.   

13. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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. U. UE .
L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.,  zwanego dalej  RODO informuję,  że administratorem jest  Magdalena Artman-
Zalewska Studio Artystyczne Insano z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 20B 05-840 Brwinów, który przetwarza dane w celu
organizacji „Warsztaty Pianistyczne - Muzyczne Przebiśniegi 2019”.

http://www.izabelakossak.pl/
http://www.izabelakossak.pl/

