
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

Zielonki 2019 

 

ORGANIZATORZY: 

Stowarzyszenie Działalności Artystyczno-Kulturowej FERMATA 

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego 

 

CELE 

 rozwój predyspozycji wokalnych i aktorskich oraz edukacja artystyczna dzieci i młodzieży 

z terenu Powiatu Krakowskiego 

 prezentacja nabytych umiejętności przed publicznością 

 rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży 

 propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży 

 popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży 

 odkrywanie talentów i osobowości scenicznych 

 wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju uzdolnień wokalnych i aktorskich 

 rozbudzanie kreatywności podczas pracy nad repertuarem 

 kształtowanie, rozwój życia kulturowego oraz integracja środowiska muzycznego  

w Powiecie Krakowskim 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Warsztaty Musicalowe 2019 adresowane są do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Krakowskiego. 

Odbędą się w dniach 24–26 maja 2019 roku w Centrum Integracji Społecznej  

w Zielonkach. Koncert podsumowujący warsztaty odbędzie się 26 maja 2019 o godzinie 18:00, podczas 

Koncertu Wiosennego Zespołu Fermata w Parku Wiejskim w Zielonkach. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

Warsztaty adresowane są do dzieci i młodzieży uzdolnionych wokalnie, w wieku od 8 do 21 lat.  

Warunkiem udziału w warsztatach jest przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail.: 

stowarzyszenie.fermata@gmail.com bądź wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia oraz 

pokrycie kosztów organizacyjnych wysokości 30 zł (wraz ze zgłoszeniem należy przesłać potwierdzenie 

przelewu) w terminie do 15 maja 2019 r. 
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Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia Działalności Artystyczno-Kulturowej Fermata: 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 

34 1750 0012 0000 0000 3871 4325 
Tytułem: Darowizna na cele statutowe – WARSZTATY MUSICALOWE 2019 

 

W przypadku rezygnacji po 15 maja 2019 r. koszty nie zostaną zwrócone. 
 

Organizatorzy zapewniają udział w warsztatach, materiały nutowe, posiłek w dniach 25 i 26 maja 2019 

r. oraz koszulki na występ. Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu. Każdy uczestnik dojeżdża 

na warsztaty we własnym zakresie. 

 

Uczestnicy zobowiązani są do uczestniczenia we wszystkich zajęciach zgodnie  

z harmonogramem Warsztatów Musicalowych 2019.  

 

Warsztaty odbywać się będą w grupach wiekowych: 

 
GRUPA I – od 8 do 13 roku życia 

GRUPA II – od 14 do 21 roku życia 

 

Istnieje możliwość indywidualnej konsultacji wokalnej z instruktorem. Zainteresowanych prosimy  

o przesłanie nagrania demo (plik MP3) wraz z kartą zgłoszenia. Po zapoznaniu się z nagraniami 

organizatorzy wyłonią 5 osób na konsultacje. O zakwalifikowaniu się na zajęcia indywidualne 

organizatorzy poinformują drogą mailową do 18 maja 2019 r. 

 

Regulamin i formularz zgłoszenia na warsztaty znajduje się na stronie  www.ckpir.zielonki.pl oraz  

na fanpage Stowarzyszenia Fermata na portalu Facebook. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: stowarzyszenie.fermata@gmail.com  

Termin zgłoszenia na Warsztaty Musicalowe 2019 upływa 15 maja 2019 r. jednak w przypadku 

dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamknięcia listy uczestników przed 

wskazanym terminem. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

PROWADZĄCY 

Kuba Jurzyk – wokalista, od lat współpracuje ze Studiem Accantus, finalista IV edycji programu X 

Factor 

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW 

 

24 maja 

15:00 konsultacje indywidualne 

16:00-18:00 warsztaty GRUPA I 

18:30-20:30 warsztaty GRUPA II 

 

25 maja  

9:00-13:00 warsztaty GRUPA I 

14:00-18:00 warsztaty GRUPA II 

19:00 konsultacje indywidualne 

 

26 maja 

9:00-12:00 warsztaty dla wszystkich 

12:00 obiad 

13:00 próba akustyczna 

18:00 koncert 

http://www.ckpir.zielonki.pl/


BIURO ORGANIZACYJNE 

Stowarzyszenie Działalności Artystyczno-Kulturowej Fermata 

Ul. Kanadyjska 3a, 32-087 Zielonki,  

tel.: 511685508, e-mail.: stowarzyszenie.fermata@gmail.com  

Wszelkich informacji udzielają: Anna Roj, Michał Małek 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Biorąc udział w warsztatach i podpisując kartę zgłoszenia każdy uczestnik udziela wyłącznej  

i nieodpłatnej licencji Stowarzyszeniu Fermata oraz Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji  

w Zielonkach na dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek 

oraz głos. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów 

organizacyjnych i statutowych przez Stowarzyszenie Fermata (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  

o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133, poz. 883). 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, że: 

 

1) administratorem danych osobowych uczestniczek/uczestników Warsztatów Musicalowych 2019 

w ramach działalności statutowej jest Stowarzyszenie Działalności Artystyczno-Kulturowej Fermata, 

ul. Kanadyjska 3a, 32-087 Zielonki 

2) w celu uzyskania informacji na temat przetwarzania uzyskanych danych osobowych prosimy  

o kontakt pod adresem e-mail: stowarzyszenie.fermata@gmail.com 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i e) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu realizacji zadań statutowych 

Stowarzyszenia Fermata, takich jak na przykład: 

 Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie koncertów, występów, spektakli, 

konkursów, festiwali, warsztatów, wyjazdów, prelekcji, seminariów, szkoleń, 

wykładów, wystaw, imprez kulturalnych i integracyjnych oraz innych projektów 

wspomagających realizację celów stowarzyszenia. 

 Wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. 

 Współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, podmiotami 

gospodarczymi oraz osobami prywatnymi. 

 Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej poprzez sztukę. 
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w obiekcie, w których organizujemy 

Warsztaty Musicalowe 2019, tj. w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach (kod: 32-087),  

ul. Galicyjska  17A, zainstalowany jest monitoring wizyjny. 

Dane osobowe gromadzone są w formie papierowych kart zgłoszenia do konkursu lub 

elektronicznego formularza zgłoszenia przekazanego drogą elektroniczną,  zdjęć dokumentujących 

imprezę, zapisów danych uzyskanych z monitoringu wizyjnego. 

4) Odbiorcą danych osobowych w zakresie wizerunku (zdjęcia z imprez/zajęć) będzie Urząd 

Gminy Zielonki oraz Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 
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 6) Dane osobowe, przekazane w formie kart zgłoszenia będą przechowywane przez okres 5 lat. 

Zdjęcia z wydarzeń będą przechowywane na podstawie art. 9 ust 2 pkt j) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w celach archiwalno-historycznych. 

7) Uczestniczki/uczestnicy warsztatów mają 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Uczestniczki/uczestnicy warsztatów mają prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają,  

że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w wydarzeniu. Uczestniczki/uczestnicy 

warsztatów są zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości wzięcia udziału w imprezie. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

 

 

 


