Regulamin Akademii Głosów Tradycji
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Akademia Głosów Tradycji, zwana inaczej Akademią, odbywa się w terminie 1.03 - 31.12.2016
roku.
2. Organizatorem Akademii Głosów Tradycji jest Stowarzyszenie “Trójwiejska”.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w
Akademii Głosów Tradycji i obowiązują wszystkich uczestników.
4. W ramach projektu zostanie założona stała grupa śpiewacza, która będzie regularnie spotykać
się na warsztatach. Po każdym semestrze uczestnicy Akademii Głosów Tradycji zaprezentują
poznany repertuar podczas występu.
5. Informacje na temat Akademii Głosów Tradycji znajdują się na stronie: www.trojwiejska.pl
6. Akademia jest realizowany dzięki wsparciu Urzędu Miasta Gdynia.
§ 2. Zasady rekrutacji
1. Warunkiem zapisania się do Akademii Głosów Tradycji jest wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.trojwiejska.pl i wysłanie go w terminie do
13.03.2016 .
2. O zakwalifikowaniu do Akademii Głosów Tradycji decydują Organizatorzy na podstawie
nadesłanych Formularzy kandydatów. Brane będą pod uwagę:motywacja oraz gotowość do
uczestniczenia we wszystkich zajęciach i koncertach.
3. Lista uczestników zostanie ogłoszona do dnia: 15.03.2016.
4. Gwarancję miejsca w Akademii Głosów Tradycji stanowi otrzymanie maila potwierdzającego
przyjęcie oraz uiszczenie opłaty.
§ 3. Opłaty

1. Uczestnik pokrywa część kosztów uczestnictwa w Akademii w wysokości 200 zł.
2. Opłatę należy uiścić do 18.03.2016 na konto Stowarzyszenia Trójwiejska podane na stronie
trojwiejska.pl.
3. Opłata może zostać rozłożona na dwie raty, po 100 zł za semestr.
4. Opłatę za semestr I należy uiścić do 18.03.2016, a za semestr II do 30.04.2016.
5. Opłata nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji przez uczestnika z warsztatów.
5. Przelewy powinny być opisane tytułem “Akademia Głosów Tradycji”, a w przypadku rozłożenia
na raty w zależności od semestru: „Akademia Głosów Tradycji - semestr I” lub “Akademia
Głosów Tradycji - semestr II”.
6. Po dokonaniu przelewu uczestnik jest zobowiązany do wysłania PDF-u z potwierdzeniem
wpłaty na email: glosytradycji@gmail.com w tytule maila wpisując: imię nazwisko, pdf
§ 4. Zasady uczestnictwa

1. Zapisując się do grupy uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich spotkaniach
Akademii Głosów Tradycji, określonych konkretnymi terminami na początku każdego
semestru. (wyj. zdarzenia losowe)
2. Podczas spotkania z prowadzącym, grupa wspólnie uzgadnia termin tzw. “pracy domowej” na
bieżący miesiąc.
3. Każdy uczestnik warsztatów powinien zgłosić się na miejsce minimum 15 minut przed
zajęciami.
4. Z uwagi na komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę
osób spóźniających się.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub
skradzione uczestnikom. Sugerujemy aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania
lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. Organizatorzy Nie ponoszą odpowiedzialności za osoby
niepełnoletnie.
§ 5. Zasady filmowania, nagrywania i fotografowania

1. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów. Osoby
nie przestrzegające tej zasady będą ze skutkiem natychmiastowym skreślane z listy
uczestników warsztatów bez zwrotu pieniędzy.
2. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz
wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać
zgody innym podmiotom w tym zakresie.
3. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby
promocji „Akademii Głosów Tradycji” w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów
przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.
§ 6. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika, warunków uczestnictwa oraz z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach
informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926

