DIE 2. WORKSHOPS FÜR BLASINSTRUMENTE
II WARSZTATY INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH
18.12.2022
REGULAMIN
1. Organizatorem jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.
2. II WARSZTATY INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH jednodniowe zajęcia
warsztatowe dla osób grających na instrumentach dętych blaszanych (trąbka, waltornia,
puzon).
3. Odbiorcami oferty warsztatowej są uczniowie szkół muzycznych I i II st. (ewentualnie
ognisk muzycznych) oraz studenci, w szczególności członkowie orkiestr dętych
współpracujących z Mniejszością Niemiecką w województwie opolskim.
4. Celem organizacji warsztatów jest:
 podnoszenie poziomu gry na instrumentach dętych blaszanych młodzieży
poprzez kontakt z wybitnymi solistami i pedagogami,
 rozwijanie umiejętności praktycznych przez uczestników w zakresie gry
indywidualnej jak i zespołowej, tym samym przeniesienie dobrych wzorców gry na
instrumencie do orkiestr dętych Mniejszości Niemieckiej,
 zintegrowanie środowiska dzieci i młodzieży grającej na instrumentach dętych
regionu opolskiego
 rozwijanie umiejętności językowych w ramach lekcji z profesorem
niemieckojęzycznym
5. Warsztaty odbędą się 18.12.2022 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im.
Fryderyka Chopina w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 18.
6. W programie warsztatów, oprócz lekcji indywidualnych (pokazowych, które będą się
odbywać przed innym uczestnikami), zaplanowane jest zakończenie w formie koncertu
kameralnego.
7. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
Wymagane jest, aby wypełniony druk zgody rodzica/opiekuna, uczestnik przekazał
Organizatorowi w dniu warsztatów. Druk można pobrać z załącznika.
8. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 05.12.2022 r.
9. Zgłoszenia dokonywać można wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz
zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.skgd.pl. Zgłoszenia przesyłane
pocztą w formie papierowej nie będą uznawane.
10. Ilość miejsc jest ograniczona, organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy
uczestników biorących udział w warsztatach w formie aktywnej (udział bierny jest
wówczas możliwy).
11. Osoby chcące uczestniczyć w warsztatach w formie biernej również powinny wypełnić
zgłoszenie i zaznaczyć odpowiednią formę uczestnictwa.
12. Każdy z uczestników otrzyma powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia i wstępnej godzinie
lekcji z wykładowcą.
13. Wszelkie informacje można śledzić na stronie www.skgd.pl.

14. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, uczestnik/opiekunowie prawni dziecka akceptuje/
akceptują treść klauzuli informacyjnej RODO.
15. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
16. Organizator zapewnia poczęstunek w trakcie warsztatów.
17. Osoby, które nie wypełnią formularza zgłoszeniowego nie zostaną dopuszczone do
udziału w warsztatach.
18. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia.
19. Podczas warsztatów w budynku zabrania się spożywania alkoholu, palenia papierosów,
spożywania środków odurzających.
20. Wszelkie szkody materialne wyrządzone przez uczestnika pokrywa z własnych środków
uczestnik bądź jego opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich).
21. W razie rezygnacji prosimy o jak najszybsze powiadomienie Organizatora.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Klauzula
informacyjna
dotycząca
przetwarzania
danych
osobowych:
Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. 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.Urz. UE L 119) – dalej RODO,
informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana / Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail:
iodo@skgd.pl
3) Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w regulaminie projektu
„Koordynacja zespołów artystycznych TSKN na Śląsku Opolskim” dostępnego na stronie
www.skgd.pl, tj. przeprowadzenie zapisów na warsztaty. Odbiorcami wszystkich danych są
wyłącznie podmioty realizujące prawo dostępu na każdym etapie realizacji projektu. W zakresie
danych takich, jak: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu, adres e-mail, adres, kategorię
odbiorców stanowią odbiorcy publiczni.
4) Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się
odbywać.

5) Pana/Pani / Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6) Pana/Pani / Pani/Pana dziecka dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie,
zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w pkt 3.
7) Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich
poprawiania.
8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie. Administrator
dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Wizerunek
Informujemy, że przesyłając zgłoszenie zgadza się Pan/Pani na nieodpłatne wykorzystanie
Pana/Pani wizerunku / wizerunku Pana/Pani dziecka do celów promocyjnych Organizatora,
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2020, poz. 228). Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z tym, iż fotografie,
filmy lub nagrania wykonane podczas trwania projektu „Koordynacja zespołów artystycznych
TSKN na Śląsku Opolskim” mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora,
portalach społecznościowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach
związanych z działalnością Organizatora. W związku z powyższym zrzeka się Pan/Pani
wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem
wykorzystywania mojego/mojego dziecka: wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby
określone w oświadczeniu.

