REGULAMIN WARSZTATÓW

„FOLKOWE WAKACJE” 2019
TERMIN I MIEJSCE
I TERMIN: 24.06 (poniedziałek) – 28.06 (piątek)
II TERMIN: 08.07 (poniedziałek) – 12.07 (piątek)
III TERMIN: 19.08 (poniedziałek) – 23.08 (piątek)

Zajęcia programowe odbywają się w godzinach 9:00-15:00,
opieka nad dziećmi sprawowana jest w godzinach 7:30-16:30.
MIEJSCE: Budynek Akademickiego Centrum Kultury UG „Alternator”, ul. Wita Stwosza 58.
ORGANIZATOR
Organizatorem warsztatów „FOLKOWE WAKACJE” jest Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator” we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznych „Jantar”.
ZAPISY I WARUNKI UCZESTNICTWA
W warsztatach mogą wziąć udział dzieci w wieku 6-12 lat (decyduje rok urodzenia). W szczególnych przypadkach
dopuszcza się udział dzieci spoza wskazanego przedziału wiekowego.
Minimalna ilość uczestników wynosi 10 osób.
Zapisy odbywają się do wyczerpania miejsc za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: https://folkowe.siajantar.pl/zgloszenie.php.
Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz potwierdzenia
opłacenia zaliczki na adres: jantar@ug.edu.pl nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu.
OPŁATY
Opłata za 5 dni warsztatów wynosi:




270 zł dla dzieci pracowników Uniwersytetu Gdańskiego;
320 zł dla dzieci uczestniczących w zajęciach tanecznych Jantar Junior w roku szkolnym 2018/2019;
390 zł dla pozostałych dzieci.

Zaliczkę w wysokości 100 zł można wpłacać:
1) gotówką w siedzibie Akademickiego Centrum Kultury UG (ul. Wita Stwosza 58 pok. 109) w godz. 8:00-16:00;
2) przelewem na konto Uniwersytetu Gdańskiego: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 – tytuł przelewu: 510-R520S316-19 – imię i nazwisko dziecka/dzieci.
UWAGA! Nie opisanie wpłat według wzoru może utrudnić lub uniemożliwić jej zlokalizowanie.
Pozostałą część kwoty należy opłacić gotówką, pierwszego dnia warsztatów przed rozpoczęciem zajęć, u koordynatora
„Folkowych Wakacji”.
W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w warsztatach w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu,
zaliczka podlega zwrotowi. Jeśli rezygnacja następuje po tym terminie, zwrot zaliczki nie przysługuje.
W przypadku udokumentowanych wypadków losowych lub choroby poświadczonej przez lekarza rodzice/opiekunowie
prawni mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część warsztatów z wyjątkiem kosztów już poniesionych przez
organizatora.
W przypadku nieodebrania dziecka w wyznaczonych godzinach, pobrana zostanie opłata dodatkowa w wysokości 30 zł za
każdą rozpoczętą godzinę.

PROGRAM
Głównym celem warsztatów jest edukacja artystyczna dzieci. Z myślą o nich organizator przygotował program zajęć, które
poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy oraz osoby posiadające wszelkie niezbędne uprawnienia do sprawowania
opieki nad dziećmi. Podstawą programu każdego dnia będą zajęcia taneczne (tańce polskie, taniec klasyczny i towarzyski),
muzyczne (śpiew i rytmika), teatralne oraz plastyczne.
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Organizator zobowiązany jest do:




przeprowadzenia przez uprawnione do tego osoby zajęć programowych w godzinach 9:00-15:00,
sprawowania opieki nad dziećmi przez uprawnione do tego osoby w godzinach 7:30-16:30,
zapewnienia dwóch posiłków dziennie (II śniadanie i obiad).

OBOWIĄZKI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do:







przekazania dziecka pod opiekę organizatora w godzinach 7:30-9:00,
odebrania dziecka w godzinach 15:00-16:30,
zapewnienia dziecku bezpiecznej drogi do miejsca przeprowadzenia warsztatów i z powrotem,
odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez dziecko,
wyposażenia dziecka w strój do ćwiczeń, miękkie obuwie zamienne (baletki lub tenisówki), nakrycie głowy i
okrycie wierzchnie stosownie do pogody oraz napoje,
w przypadku rezygnacji – do poinformowania o tym organizatora najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem
warsztatów lub, w przypadku zdarzeń losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WARSZTATÓW

Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do:








podporządkowania się poleceniom opiekunów i instruktorów,
przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
udziału w realizacji programu warsztatów,
szanowania mienia i pomocy dydaktycznych,
nie oddalania się bez wiedzy opiekuna od grupy,
przestrzegania zasad BHP i p.poż.,
nie stosowania przemocy wobec innych uczestników warsztatów.
INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika dla celów marketing
owych (między innymi: na stronie internetowej, folderach) pod warunkiem, że wizerunek utrwalony został w tra
kcie trwania warsztatów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17 maja 2006 r,. Dz. U. Nr 90, poz. 631), w
tym w szczególności:
a. utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej,
cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), sporządzania nośnika audiowizualnego, w
szczególności zapisu na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

b. zwielokrotniania jakąkolwiek znaną techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku) jak również w sieciach
informatycznych, w tym w Internecie oraz na stronach internetowych, m.in. Facebook lub YouTube.
c. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzania do
własnych baz danych, przechowywania w archiwach lub pamięci komputerowej,
d. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w telewizji lub Internecie, na stronach Internetowych, w
tym stronie internetowej Organizatora, portalu Facebook oraz YouTube, jak również za pomocą
wszelkich innych znanych środków komunikacyjnych i telekomunikacyjnych),
e. wykorzystania w innych utworach, m.in. książkowych, prasowych lub multimedialnych,
f.

przystosowywania, przerabiania lub zmiany jak również dokonywania jakichkolwiek innych zmian, z
zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.

2. Organizator warsztatów nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników.
3. Każde dziecko uczestniczące w warsztatach musi być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za
niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w warsztatach.
5. Koordynatorem warsztatów „FOLKOWE WAKACJE” jest Barbara Madany, tel. 58 523 24 50.

