MEANDRY – SZKOŁA MUZYKI TRADYCYJNEJ
REGULAMIN

I.

ORGANIZATORZY:

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach

II.

OPIS WYDARZENIA

Meandry – Szkoła Muzyki Tradycyjnej polega na organizacji warsztatów śpiewu
tradycyjnego w dwóch grupach, a także na organizacji cyklu wydarzeń towarzyszących takich
jak: wykłady, koncerty, spotkania z zespołami z regionu, warsztaty tańca tradycyjnego i
potańcówki. Wszystkie działania odbywają się w skansenie w miejscowości Koźliki nad
rzeką Narew w dniach 14-19 września 2021 roku.

III.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Aby zgłosić się na warsztaty, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie
www.pikpodlaskie.pl
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne:
a) z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją,
b) z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach
związanych z organizacją warsztatów, w tym umożliwienia
Uczestnikowi udziału w warsztatach, publikacji wizerunku Uczestnika
zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wideo z warsztatów na stronie
internetowej Organizatora, na portalach społecznościowych na których
Organizator posiada konto, w serwisie YouTube na kanale Podlaskiego
Instytutu Kultury,
c) ze zgodą na zastosowanie się do obowiązujących obecnie obostrzeń
sanitarnych związanych z epidemią COVID-19, w szczególności:
obowiązek samodzielnego wyposażenia się przez Uczestnika w
maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos i korzystanie z niej,
zachowanie dystansu między Uczestnikami, dezynfekcja rąk),
3. Zgłoszenie należy wypełnić do dnia 5 września 2021 roku.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator drogą mailową w terminie do dnia 7 września
2021 r. powiadomi Uczestnika o zakwalifikowaniu do wzięcia udziału w warsztatach.
5. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na warsztaty Uczestnik jest
zobowiązany do wniesienia opłaty za warsztaty na rachunek bankowy Podlaskiego
Instytutu Kultury w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok
nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 tytuł przelewu: MEANDRY 2021 - imię i
nazwisko uczestnika w terminie do 9 września 2021 r. W przypadku braku płatności
w tym terminie Organizator wykreśli Uczestnika z udziału w warsztatach.
6. O kolejności rezerwacji miejsc warsztatowych decyduje data wpływu przelewu na
konto Organizatora.
7. Wysokość opłaty uzależniona jest od wybranej przez Uczestnika grupy warsztatowej:
a) Grupa Tetiany Sopiłki – 180 zł
b) Grupa Ali Kowalczuk – 150 zł
8. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przejazdem Uczestników warsztatów.
9. Organizator nie zapewnia wyżywienia Uczestnikom warsztatów.
10. Organizator zapewnia Uczestnikom noclegi w budynkach na terenie Skansenu.
11. Można wziąć udział tylko w jednej grupie warsztatowej.
12. Warsztaty przewidziane są wyłącznie dla osób pełnoletnich.
13. Nie ma możliwości zgłoszenia się na warsztaty i płatności na miejscu.
14. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej do siedmiu dni
przed rozpoczęciem warsztatów, po tym czasie opłata za warsztaty nie zostanie
zwrócona.
15. Miejsca na warsztatach rezerwujemy przede wszystkim dla osób zgłaszających udział
w pełnym cyklu danych zajęć. W wyjątkowych przypadkach możemy dopuścić do
udziału w niepełnym cyklu, jednak opłata za warsztaty pozostaje bez zmian.
16. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.

17. Ubezpieczenie NNW Uczestnicy wykupują samodzielnie. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników w trakcie spotkań
warsztatowych i wydarzeń towarzyszących.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody dokonane przez Uczestników w
czasie trwania wydarzenia.
19. Koszt szkód poczynionych przez Uczestnika warsztatów pokrywa Uczestnik.
20. Organizator ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób, które zakłócają ich
przebieg lub zachowują się niestosownie.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Uczestnik warsztatów jest zobowiązany przestrzegać regulaminu warsztatów.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje
Organizator
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
5. W przypadku odwołania Wydarzenia z powodu sytuacji epidemicznej związanej z
COVID-19 i związanych z nią ograniczeń, Organizator zwróci Uczestnikom wpłacone
przez nich należności.
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