Część I
Cel i struktura Kursu Mistrzowskiego

1. Kurs Mistrzowski jest organizowany w ramach 12. edycji festiwalu Akademia Gitary:
festiwal. Prowadzącym Kurs mistrzowski Akademii Gitary zwanego w dalszej części regulaminu
„Kursem” jest Szkoła Muzyczna FTOMIGRA J Wiesław Kuśnierczak z siedzibą przy ul.
Rumiankowej 34, 62-002 w Suchym Lesie. Organizatorem Kursu jest Bona Fide. Stowarzyszenie
Wielkopolan, z siedzibą w Poznaniu, ul. Gen. T. Kutrzeby 14/4, 61-719 Poznań, zarejestrowane
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238850, NIP 777-290-36-68, REGON
300155970 (zwane w dalszej części regulaminu „Bona Fide”.

2. W ramach kursu odbędą się następujące wydarzenia:


Koncerty zaproszonych artystów,



Wykłady pedagogów kursu,



Warsztaty techniczne, zajęcia grupowe,



Koncert uczestników czynnych na zakończenie kursu,



Indywidualne lekcje mistrzowskie (45 min.).

3. Prowadzący kursu zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie, oraz zmian w składzie
kadry wykładowców.

4. Kurs

Mistrzowski

jest

przedsięwzięciem

edukacyjnym

i

artystycznym

skierowanym

do młodzieży i studentów uczących się gry na gitarze klasycznej jest dorocznym wydarzeniem
mającym na celu konsolidację i wzmocnienie polskiej szkoły gitary klasycznej w oparciu
o międzynarodową współpracę kulturalną i akademicką. W ramach działań Akademii
organizowane są lekcje mistrzowskie warsztaty i koncerty z udziałem wielu wybitnych
wirtuozów oraz pedagogów tego instrumentu.
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5. Podczas trwania kursu osobami dopuszczonymi do przebywania na jego terenie i w ramach
jego zajęć są uczestnicy, zarejestrowani obserwatorzy, wykładowcy i przedstawiciele
organizatorów. Wszelka obecność osób trzecich możliwa jest wyłącznie za zgodą
Organizatorów.

Część II
Uczestnicy kursu mistrzowskiego

1.

Uczestnikiem Akademii może zostać osoba z doświadczeniem edukacyjnym w dziedzinie
gitary klasycznej w szczególności studenci i absolwenci uczelni muzycznych w zakresie gitary
klasycznej, uczniowie i absolwenci polskich szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia
w zakresie gitary klasycznej oraz adekwatnych uczelni i Szkół poza granicami Polski.

2.

W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość przyjęcia do grona uczestników
osób niespełniających powyższego warunku a posiadających umiejętności gry na gitarze
klasycznej. Decyzję taką podjąć mogą wyłącznie organizatorzy.

3.

W kursie mogą brać udział gitarzyści posiadający własną gitarę klasyczną i podstawowe
akcesoria gitarowe (podnóżek/podgitarnik oraz pulpit do nut który należy mieć ze sobą).

4.

Warunkiem uczestnictwa jest łącznie:


dokonanie zgłoszenia,



dokonanie wpłaty uczestnika,



przedłożenie dowodu wpłaty zgodnie z zasadami podanymi w niniejszym regulaminie,
w części trzeciej dotyczącej rejestracji,



przedłożenie oświadczenia opiekunów prawnych (dotyczy osób niepełnoletnich),



przestrzeganie niniejszego regulaminu.
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5.

Organizatorzy mają prawo odmowy rejestracji uczestnika lub obserwatora. O ewentualnej
odmowie rejestracji organizatorzy informują niedoszłego uczestnika lub obserwatora drogą
mailową w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia. W takim
wypadku wszelkie ewentualne zaliczki, wpłacone przez osobę nie zaakceptowaną przez
organizatorów, zostają jej zwrócone w pełnej kwocie.

Część III
Rejestracja uczestników i obserwatorów oraz odpłatność

1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wszystkich poniższych działań:
a. dokonanie zgłoszenia czyli wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
b. dokonanie wpłaty na wskazane poniżej konto bankowe w wysokości. WC w dniu
rozpoczęcia Academy przedłoży w celu rejestracji uczestnika dowody wpłaty przelewów na
obydwie kwoty składający się na wpłatę uczestnika,
c.

osoby niepełnoletnie zobowiązane są ponadto do dostarczenia pocztą na podany na
stronie internetowej adres do korespondencji oświadczenia ich rodziców lub opiekunów
prawnych w którym poświadczają oni zgodę na uczestnictwo podopiecznego w kursie
mistrzowskim w roku 2019 oraz zobowiązują się ponieść odpowiedzialność za wszelkie
wyrządzone przez podopiecznego szkody w trakcie trwania kursu.

2. Rejestracji uczestników dokonuje się według kolejności zgłoszeń.

3. Zarejestrowany uczestnik otrzymuje od organizatora potwierdzenie rejestracji drogą mailową
na adres wskazany w formularzu.
4. Opłata uczestnika obejmuje koszty pobytu wyłącznie dla jednej osoby. Uczestnik otrzymuje
imienny identyfikator ze zdjęciem niezbędny do korzystania z oferty kursu mistrzowskiego.
5.

Wysokość opłat:
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Uczestnik czynny:


zgłoszenie do 30.04.2019r. - 1700 PLN



zgłoszenie do 31.05.2019r.- 1750 PLN



zgłoszenie po 31.05.2019r.- 1800 PLN

Obserwator:


zgłoszenie do 30.04.2019r. - 1300 PLN



zgłoszenie do 31.05.2019r.- 1350 PLN



zgłoszenie po 31.05.2019r.- 1400 PLN

Opłata składa się z:
a. wpisowego w wysokości 600 PLN, które należy wpłacić do 14 dni po otrzymaniu
od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na wskazany numer konta bankowego.
b. wpłaty reszty opłaty za kurs płatnej do 15.07.2019r.

6.

Wpłat należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy Prowadzącego z podaniem w tytule
przelewu: „Imię i Nazwisko/opłata za udział w Kursie Mistrzowskim 2019, uczestnik czynny/
obserwator”.

7.

W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach odbywanych podczas kursu, Prowadzący
nie zwraca wniesionej opłaty.

8.

W przypadku konieczności odwołania kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora,
uczestnicy, którzy dokonali wpłaty otrzymają jej zwrot w pełnej wysokości.

9.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa:

W wypadku rezygnacji uczestnika/obserwatora z udziału w kursie opłata wpisowe nie podlega
zwrotowi. Organizator zobowiązuje się do zwrotu drugiej części opłaty lub w zależności od terminu
zgłoszenia rezygnacji wg. następujących zasad:
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Rezygnacja do 30.06.2019r. – zwrot 100% drugiej części opłaty



Rezygnacja do 31.07.2019r. – zwrot 70% drugiej części opłaty



Rezygnacja do 15.08.2019r. – zwrot 50% drugiej części opłaty



Rezygnacja po 15.08.2019r. – brak zwrotu opłaty

Część IV
Zobowiązania organizatora

1. W ramach wpłaty uczestnika organizator zapewnia przez cały okres trwania kursu:
a. noclegi dla jednej osoby w 3- gwiazdkowym Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym,
b. pełne wyżywienie dla jednej osoby (trzy posiłki dziennie),
c.

transport wewnętrzny w ramach zajęć przewidzianych w programie kursu mistrzowskiego,

d. pełen zakres zajęć ujętych w programie kursu w tym: lekcje indywidualne, wykłady, zajęcia
zespołowe, udział w próbach i koncertach, dyplom uczestnictwa.

2. Organizator zobowiązany jest do przekazania uczestnikom czynnym, obserwatorom oraz
wykładowcom pełnego planu zajęć oraz na bieżąco informować o aktualizacjach i zmianach.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za instrumenty sprzęt elektroniczny rzeczy
wartościowe oraz rzeczy pozostawione bez nadzoru podczas pobytu w ramach kursu oraz
w środkach transportu.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody które mogą wyniknąć z winy uczestnika
lub obserwatora.
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Część V
Zobowiązania uczestników

1.

Uczestnik Akademii zobowiązany jest stosować się podczas trwania kursu do poleceń
prowadzących zajęcia, przedstawicieli organizatorów odpowiedzialnych za opiekę nad
uczestnikami oraz dyrekcji kursu.

2.

Uczestnik zobowiązany jest również przestrzegać niniejszego regulaminu oraz regulaminów
miejsc w których realizowane są działania kursu mistrzowskiego w czasie przebywania na ich
terenie.

3.

Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą dowód osobisty lub aktualną legitymację szkolną.

4.

Uczestnik zobowiązany jest do noszenia imiennego identyfikatora kursu mistrzowskiego który
otrzymuje po pełnej rejestracji w miejscu kursu i który uprawnia go do uczestnictwa
w zajęciach korzystania z posiłków, noclegów, koncertów oraz innych udogodnień. Brak
identyfikatora uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach kursu.

5.

Uczestników niepełnoletnich obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu;
uczestników dorosłych obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu w trakcie trwania zajęć
akademii i zakaz nadużywania alkoholu poza zajęciami. W pokojach i zamkniętych
pomieszczeniach na terenie miejsc w których realizowany jest kurs mistrzowski obowiązuje
całkowity zakaz palenia tytoniu.
Uwaga: W hotelu zainstalowane są wrażliwe czujniki dymu, ich uruchomienie spowoduje
wyegzekwowanie od mieszkańców danego pokoju kar pieniężnych zgodnie z regulaminem
hotelu.
Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz używania narkotyków i środków odurzających,
zabronione jest również stosowanie przemocy fizycznej i słownej, obowiązuje zasada
wzajemnego szacunku. Organizatorzy nie będą również tolerowali ekscesów na tle
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obyczajowym, kradzieży czy wandalizmu. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad
spowoduje wydalenie uczestnika z kursu bez zwrotu opłaty za uczestnictwo i odesłanie go
do domu na koszt uczestnika lub rodziców (opiekunów prawnych) oraz wykluczenie go z grona
osób zapraszamy do uczestnictwa w działaniach Akademii Gitary: festiwal w przyszłości.
6.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania porządku i zasad wyznaczonych przez
wykładowcę w trakcie trwania zajęć dydaktycznych.

7.

Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego zgłaszania się w miejscu wyznaczonym przez
organizatorów i przestrzegania planów zajęć w ramach kursu.

8.

Uczestnik zobowiązuje się do szanowania cudzych instrumentów lub materiałów i akcesoriów
gitarowych. Znalezione przedmioty należy przekazywać do organizatora.

9.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasad dobrego współżycia.
Uczestników obowiązuje cisza nocna od 23:00 do 7:00.

10. Uczestnik zobowiązuje się również do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas
przemieszczania się środkami transportu w ramach zajęć kursu. Po zamknięciu hotelu jego
teren mogą opuścić wyłącznie osoby pełnoletnie które przy wyjściu są zobowiązane okazać
swój dowód osobisty. Przy opuszczaniu hotelu klucze należy zawsze zostawić w recepcji.
11. Uczestnikom nie wolno wprowadzać na teren kursu mistrzowskiego zwierząt, nie wolno
również wnosić napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich
przedmiotów substancji i materiałów zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia.
12. Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich istotnych problemów i pytań związanych
z kursem bezpośrednio do organizatorów.
13. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymania porządku w pokojach hotelowych i dbania o pokój
w którym mieszka i za który odpowiada. Każdy mieszkaniec hotelu otrzyma kartę pobytu.
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Wymeldowanie odbywać się będzie w obecności pracownika hotelu, który dokona odbioru
pokoju.
14. Uczestnik względnie rodzice uczestnika ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone
przez uczestnika podczas podróży lub pobytu na kursie.
15. Odwiedziny niepełnoletnich uczestników przez rodziców opiekunów i/lub członków rodziny
w trakcie trwania kursu należy uprzednio uzgodnić z organizatorem drogą mailową lub
telefoniczna.
16. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach gdy uczestnik jest osobą niepełnosprawną lub
przewlekle chorą i wymaga stałej opieki dorosłego opiekuna organizator może wyrazić zgodę
na stałą obecność rodzica lub opiekuna podczas trwania kursu. Osoba ta pokrywa jednak koszt
swojego pobytu na zasadach obserwatora po uprzednim zgłoszeniu organizatorom
szczególnej formy uczestnictwa w kursie.
17. Uczestnik zobowiązuje się informować organizatorów o swoim ewentualnym wcześniejszym
wyjeździe czy opuszczeniu zajęć kursu. Osoby niepełnoletnie mogą opuścić teren kursu
wyłącznie pod warunkiem posiadania właściwej opieki osoby dorosłej i po otrzymaniu zgody
organizatorów lub jeśli niepełnoletni uczestnik jest osobiście odbierany przez rodziców lub
opiekunów prawnych po uprzednim poinformowaniu organizatorów o wyjeździe.
18. Zabrania się uczestnikom przekładania zajęć lub umawiania się z wykładowcami na zajęcia
we własnym zakresie. Zamiar odwołania zajęć z przyczyn losowych lub chęć ich przełożenia
należy zgłosić niezwłocznie u organizatora.

Część VI
Obserwatorzy

1. W kursie mogą wziąć udział obserwatorzy na zasadach odrębnych niż uczestnicy czynni.
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Obserwatorem może zostać każda osoba, która jest zainteresowana nabyciem umiejętności
poprzez obserwacje działań edukacyjnych oraz artystycznych w zakresie kursu. Oferta ta
dotyczy w szczególności nauczycieli oraz pasjonatów gitary klasycznej.

2. Odpłatność za udział obserwatora regulują odpowiednie zapisy część V niniejszego regulaminu.
3. Organizatorzy zapewniają obserwatorom:


zakwaterowanie podczas trwania kursu



pełne wyżywienie



wstęp na wszystkie prowadzone zajęcia w charakterze obserwatora



wstęp na koncerty w ramach kursu



transport między hotelem a miejscem zajęć (Pałac w Jankowicach)

4.

Obserwatorów obowiązują również wszystkie zobowiązania z części V niniejszego regulaminu.

5.

Obserwatorzy otrzymują także po pełnej rejestracji imienne identyfikatory, które zobowiązani
są nosić w celu dostępu do zajęć i świadczeń kursu.

6.

Obserwatorów obowiązuje rejestracja internetowa zgodna z formularzem przeznaczonym dla
uczestników i zamieszczonym na stronie internetowej. Należy przy tym zaznaczyć chęć
uczestnictwa w kursie w charakterze obserwatora .

Część VII
Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan z siedzibą
w Poznaniu, ul. Gen. T. Kutrzeby 14/4, 61-719 Poznań, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000238850, NIP 777-290-36-68, REGON 300155970 (dalej:
„Bona Fide”).
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2. Uczestnicy mogą skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji
swoich praw pod adresem e-mail info@akademiagitary.pl

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia Kursu mistrzowskiego
na podstawie zgłoszenia Uczestnika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO).
4. Bona Fide przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres e-mailowy, data
urodzenia, numer telefonu, numer rachunku bankowego, wizerunek.
5. Usługodawca zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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, s.1) oraz innymi obowiązującymi
przepisami prawa.
6. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
podmiotowi prowadzącemu kurs, dostawcom usług: doradczych, księgowych, prawniczych,
administracyjnych, płatniczych, informatycznych, w tym usług „w chmurze”, a także podmiotom
współpracującym w zakresie realizacji Kursu mistrzowskiego.
7. Bona Fide przekazuje dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego do
następujących podmiotów: Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne,
którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez
Komisję Europejską – dane Uczestników, Usługobiorców i osób działających w imieniu
Usługobiorcy.
8. Uczestnikowi przysługuje:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
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c.

prawo do usunięcia danych, jeżeli w ocenie danej osoby nie ma podstaw do ich
przetwarzania,

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli dana osoba uzna, że zasadnym jest
ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych wyłącznie do wykonywania
uzgodnionych z nim działań, jeżeli jego zdaniem Bona Fide posiada nieprawidłowe dane
osobowe danej osoby lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chce, żeby Bona Fide
je usunęło, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na
czas wniesionego przez daną osobę sprzeciwu względem przetwarzania danych
osobowych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f.

prawo do przenoszenia danych – dana osoba ma prawo otrzymać od Bona Fide
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczyła na podstawie formularza
zgłoszeniowego. Dana osoba może zlecić ich przesłanie bezpośrednio innemu podmiotowi,

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – dana osoba ma prawo wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane osobowe
są przetwarzane niezgodnie z prawem.

9. Dane osobowe są przechowywane przez Bona Fide przez czas niezbędny do realizacji Kursu
mistrzowskiego.

10. Wszystkie zbierane przez Bona Fide dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych
środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia
ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
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Część VIII
Postanowienia końcowe

1. Niniejsze warunki regulaminu stanowią część integralną umowy zgłoszenia uczestnika oraz
obserwatora na kurs mistrzowski.

2. W wypadku wystąpienia zdarzeń lub okoliczności nieregulowanych niniejszym dokumentem
o sposobie postępowania decyduje Dyrektor Artystyczny i/lub Dyrektor Organizacyjny kursu
mistrzowskiego.

Akademia Gitary: festiwal
ul. Gen. T. Kutrzeby 14/4, 61-719 Poznań, tel. +48 887 807 308, warsztaty@akademiagitary.pl

