UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Regulamin Międzynarodowego Festiwalu i Kursu muzycznego
„Chopin-Górecki”
§1
1. Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu i Kursu muzycznego „Chopin-Górecki”, zwanego
dalej „Kursem” jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie,
ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, NIP 525-000-77-15, REGON 000275702, zwany dalej jako
„UMFC” lub „Organizator”.
2. Celem Kursu jest umożliwienie muzykom z całego świata (dalej zwani jako Uczestnicy)
doskonalenia swoich umiejętności muzycznych oraz rozwijania talentu poprzez udział w kursach
mistrzowskich prowadzonych przez najlepszych pedagogów będących na co dzień
nauczycielami w UMFC.
3. W ramach Kursu odbywają się zajęcia w następujących specjalnościach: gra na fortepianie, gra
na skrzypcach, gra na altówce, gra na wiolonczeli, gra na flecie, gra na harfie, śpiew,
kompozycja.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dostępnych specjalności, o których mowa w ust. 3
§2
1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest wniesienie opłaty w określonym terminie na wskazany
rachunek bankowy Organizatora. Wysokość opłaty, w tym zaliczki, terminy ich wpłat oraz
numer

rachunku

bankowego

będą

udostępniane

na

stronie

internetowej

Kursu:

www.chg.chopin.edu.pl.
2. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w terminie, wysokości i w sposób wskazany
przez Organizatora. Zaliczka uiszczana przez Uczestnika jest bezzwrotna. Uczestnik ma prawo
do zwrotu uiszczonej opłaty za Kurs pomniejszonej o kwotę zaliczki w przypadku rezygnacji z
Kursu nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.
3. Uczestnik zobowiązany jest posiadać przez okres trwania Kursu ubezpieczenie od kosztów
leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków pokrywające wszelkie wydatki z tego tytułu,
które mogą wyniknąć podczas jego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Uczestnikiem Kursu nie może zostać osoba, która nie ukończyła 13 roku życia.

§3
1. Zgłoszenia na Kurs odbywają się drogą e - mailową. Wypełnioną kartę zgłoszeniową, dostępną
na

stronie

internetowej

Kursu:

www.chg.chopin.edu.pl

należy

przesłać

na

adres

chg@chopin.edu.pl do dnia wskazanego na stronie internetowej Kursu.
2. Obowiązuje limit 10 miejsc przypadających na jednego pedagoga. O zakwalifikowaniu się na
Kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
§4
1. Każdemu Uczestnikowi Kursu przysługuje 5 godzin zajęć dydaktycznych (45-minutowych)
u wybranego pedagoga.
2. Dzielenie zajęć indywidualnych pomiędzy dwóch lub więcej pedagogów jest zabronione.
3. W razie potrzeby lekcje odbywają się z udziałem Pianisty - akompaniatora, o czym każdorazowo
decyduje pedagog prowadzący zajęcia.
4. Zajęcia odbywają się według ustalonego przez Organizatora harmonogramu. Pedagog nie ma
obowiązku odpracowania lekcji w innym terminie w przypadku nieobecności Uczestnika, przy
czym pedagog jest zobowiązany odpracować lekcje, które nie odbyły się z jego winy, w terminie
uzgodnionym z Uczestnikiem.
5. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych przez Organizatora salach dydaktycznych. Dodatkowo do
dyspozycji Uczestników są dostępne sale ćwiczeniowe, które Uczestnicy dzielą między sobą
według swoich indywidualnych ustaleń, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przyjętymi w UMFC
zasadami korzystania z sal.
6. W ramach Kursu odbywają się koncerty z udziałem Uczestników Kursu. O udziale Uczestnika w
koncercie decyduje pedagog prowadzący zajęcia.
7. W ramach Kursu Organizator oferuje możliwość wzięcia udziału w dodatkowych wydarzeniach:
wykładach, koncertach, wycieczce. Udział w dodatkowych wydarzeniach jest dobrowolny,
rezygnacja z udziału w dodatkowych wydarzeniach nie powoduje obniżenia opłaty za Kurs.
§5
1. Organizator ma prawo do nagrywania i fotografowania przebiegu zajęć, wykładów, koncertów,
wycieczki oraz innych wydarzeń odbywających się w ramach Kursu i wykorzystywania
wykonanych nagrań lub fotografii do celów promocyjnych i archiwalnych Kursu oraz UMFC.
2. Uczestnik będący Osobą pełnoletnią wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez
UMFC w celach promocyjnych i archiwalnych Kursu, tym samym zgadza się na publikację
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utrwalonego wizerunku na stronach internetowych, w mediach społecznościowych (Facebook,
Instagram etc.) oraz dokumentacji tradycyjnej Organizatora.
3. W imieniu osób niepełnoletnich zgodę na wykorzystanie wizerunku przez UMFC w celach
promocyjnych i archiwalnych Kursu, tym samym zgodę na publikację utrwalonego wizerunku
na stronach internetowych, w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram etc.) oraz
dokumentacji tradycyjnej Organizatora wyraża Rodzic bądź Opiekun prawny niepełnoletniego
uczestnika.
4. Wszelkie formy utrwalania Kursu bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora w szczególności,
nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione.
§6
1. Wszystkich Uczestników w trakcie trwania Kursu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania
i używania narkotyków lub innych środków odurzających oraz urządzeń lub rzeczy uznanych za
niebezpieczne lub zakazane.
2. Uczestnicy dopuszczający się łamania postanowień niniejszego Regulaminu, nadużywający
alkoholu, zakłócający zajęcia podczas Kursu lub których zachowanie naruszałoby dobre imię
UMFC lub obowiązujące przepisy porządkowe i normy bezpieczeństwa, mogą zostać skreśleni z
listy Uczestników Kursu na każdym etapie jego trwania, bez prawa do dalszego udziału w
Kursie i zwrotu wniesionych opłat.
3. Za wszelkie zniszczenia, uszkodzenia, utratę mienia UMFC lub inne szkody majątkowe lub
osobowe ponoszą odpowiedzialność materialną w pełnym zakresie Uczestnicy lub ich
Rodzice/Opiekunowie prawni.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Uczestników, które mogą
zostać porzucone, zgubione, zniszczone lub skradzione na terenie UMFC.
§7
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich Rodziców/opiekunów prawnych
przetwarzanych w związku z organizacją i przebiegiem Kursu, a następnie archiwizacją jego
dokumentacji jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, reprezentowany przez Rektora
UMFC.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych UMFC, który nadzoruje przestrzeganie przetwarzania
danych zgodnie z przepisami prawa realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego
iod@chopin.edu.pl.
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3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją i
przebiegiem Kursu, a następnie archiwizacją jego dokumentacji znajdują się na stronie
internetowej Kursu: www.chg.chopin.edu.pl
§8
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina.
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