
    
 
 

 

MEANDRY – REGULAMIN 

 

I. ORGANIZATORZY: 

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku 

Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach 

 

II. OPIS WYDARZENIA  

Meandry to warsztaty śpiewu tradycyjnego w trzech grupach, warsztaty tańca tradycyjnego w 

dwóch grupach, a także cykl wydarzeń towarzyszących takich jak: wykłady, koncerty, 

spotkania z zespołami z regionu i potańcówki. Wszystkie działania odbywają się w skansenie w 

miejscowości Koźliki nad rzeką Narew w dniach 28.08.2022-04.09.2022 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, 

3. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator drogą mailową w terminie do dnia 22 sierpnia 

2022 r. powiadomi Uczestnika o zakwalifikowaniu do wzięcia udziału w warsztatach. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji/wyboru zgłoszeń: 

a) z zachowaniem pierwszeństwa dla uczestników zamieszkujących w województwie 

podlaskim, 

b) dla osób zgłaszających udział w pełnym cyklu danych zajęć.  

c) dla osób deklarujących swój udział w koncercie podsumowującym warsztaty w 

dniu 3 września 2022 roku.  

http://www.pikpodlaskie.pl/


    
 
 

 

5. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przejazdem Uczestników warsztatów.  

6. Organizator nie zapewnia wyżywienia Uczestnikom warsztatów. 

7. Można wziąć udział tylko w jednej grupie warsztatów śpiewu i w jednej grupie 

warsztatów tańca. 

8. Warsztaty przewidziane są wyłącznie dla osób pełnoletnich. 

9. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. 

10. Ubezpieczenie NNW Uczestnicy wykupują samodzielnie. Organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników w trakcie spotkań 

warsztatowych i wydarzeń towarzyszących. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody dokonane przez Uczestników w 

czasie trwania wydarzenia. 

12. Koszt szkód poczynionych przez Uczestnika warsztatów pokrywa Uczestnik. 

13. 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. 

 

Informacji na temat warsztatów udziela Dział Kultury Ludowej PIK: 

kulturaludowa@pikpodlaskie.pl 

telefon 85 749 60 50 
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