REGULAMIN XI WARSZTATÓW GOSPEL
ŚLĄSK 23-25.09.2022
I. PODSTAWOWE INFORMACJE
1. XI Warsztaty Gospel są organizowane przez:
Fundację Park Śląski - Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, KRS 0000439455, NIP:
627 273 4162, REGON: 243100756 – Głównego Organizatora;
Fundację Drachma - ul. Boruty-Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko-Biała, KRS:
0000298899, NIP 5472084099, REGON 240848997 - Współorganizatora;
Fundację LUCE - ul.Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000528587, NIP
5472151878, REGON: 243700663 - Współorganizatora.
Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Jakuba Chełstowskiego,
Marszałka Województwa Śląskiego, Abp Wiktora Skworca, Arcybiskupa Archidiecezji
Katowickiej i Bp Romana Pindla, Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
2. Prowadzącym warsztaty są: Gabriela Gąsior i Adam Saczka.
3. Miejscem odbywania się Warsztatów są: Akademia Techniczno-Humanistyczna w
Bielsku-Białej (23.09.2022), Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Soli
(24.09.2022), Park Śląski w Chorzowie (25.09.2022).
4. Głównym celem Warsztatów jest popularyzacja muzyki gospel oraz rozwój
umiejętności wokalnych uczestników Warsztatów, kształcenie poprawnej emisji głosu,
wrażliwości i świadomości muzycznej, a także przekazywanie poprzez muzykę radości
i emocji.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest wypełnienie i przesłanie formularza
zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVpeBaQuBqdjiB1Jzm7Azvv37eh7nm3gModC
lghQergg_uSA/viewform
2. Uczestnictwo w Warsztatach jest odpłatne. Koszt uczestnictwa wynosi 87 zł.
Cena obejmuje: obiad na 3 dni, przejazdy, warsztaty oraz materiały warsztatowe.
Opłata za XI Warsztaty Gospel nie podlega zwrotowi.
3. Opłatę należy uiścić do 5 dni od dnia przesłania zgłoszenia, jednak nie później niż
do 22.09.22r., na numer konta Organizatora: 50 1090 0088 0000 0001 4995 9469. W
tytule przelewu prosimy wpisać XI Warsztaty Gospel oraz imię i nazwisko uczestnika.
Jeśli zgłoszenie wpłynie 22.09.22r. płatność przyjmujemy tylko gotówką w dniu
rejestracji.

4. Z chwilą wpłaty pełnej kwoty opłaty i potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora,
zgłoszona osoba staje się Uczestnikiem Warsztatów. Osoba zakwalifikowana jako
Uczestnik Warsztatów najpóźniej w dniu rozpoczęcia Warsztatów zobowiązana jest do
złożenia wypełnionego oraz podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, stanowiącego
Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. O przyjęciu uczestnika na Warsztaty
Organizator poinformuje zainteresowanych na podany w Formularzu Zgłoszeniowym
e-mail lub numer telefonu.
5. Uczestnik poprzez wysłanie Formularza Zgłoszeniowego akceptuje niniejszy
regulamin. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje jego rodzic lub
opiekun prawny poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line oraz złożenie
wypełnionego oraz podpisanego Formularza Zgłoszeniowego Osoby Niepełnoletniej,
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i uiszczenie opłaty.
6. Osoba, która nie ukończyła 14. roku życia, może uczestniczyć w Warsztatach
jedynie z pełnoletnią osobą towarzyszącą, która będzie sprawowała nad nią opiekę
podczas Warsztatów oraz Koncertów Finałowych, w takim wypadku należy dostarczyć
podpisany Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu. Jednak, jeśli osoba towarzysząca nie jest Uczestnikiem Warsztatów nie
ma zapewnionego przejazdu, wyżywienia i możliwości uczestniczenia w warsztatach
na warunkach jakie mają Uczestnicy Warsztatów.
7. O przyjęciu kandydatów na Warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku
dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowaniu wszystkich kandydatów na listę
Uczestników Warsztatów, Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników, wedle
kolejności wpływu zgłoszeń. Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła
wziąć udział w Warsztatach w przypadku pojawienia się dodatkowego wolnego
miejsca na liście Uczestników.
8. W przypadku, gdy kandydat nie zakwalifikował się do udziału w Warsztatach,
Organizator zwraca uiszczoną przez niego opłatę rejestracyjną.
9. W przypadku, gdyby Warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych
od Organizatora w tym: działania siły wyższej np. żałoba narodowa, pożar, epidemia,
wówczas Organizator zwróci uczestnikom uiszczoną przez nich opłatę.
10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenia w czasie Warsztatów,
przejazdów i Koncertów Finałowych.
ORGANIZACJA PRACY WARSZTATÓW I KONCERT FINAŁOWY
1. Oferta kierowana jest do osób w każdym wieku.
2. Uczestnik Warsztatów jest zobligowany do aktywnego zaangażowania się w zajęcia
warsztatowe i udział w Koncertach Finałowych. Każdy z Uczestników Warsztatów
zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na wszystkie próby i czynnego w nich
uczestnictwa.
3. Szczegółowy harmonogram
www.parkslaski.pl/gospel.
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4. Koordynacją i sprawami organizacyjnymi zajmują się:
Rejon Sól – Patrycja Paciorek, telefon: 696 803 277, e-mail: pati2paciorek@wp.pl
Rejon Bielsko-Biała – Katarzyna Wróblewska, telefon: 661 948 084, e-mail:
katarzyna@dudkiewiczmail.com
Rejon Katowice – Łukasz Pulnar, telefon: 666 031 380, e-mail:
lukasz.pulnar@parkslaski.pl
5. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć, częstotliwość przerw
oraz czas ich trwania może ulec zmianie – decyzje podejmuje osoba prowadząca
zajęcia.
6. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w Warsztatach. Organizator nie zwraca
Uczestnikowi uiszczonej przez niego opłaty, o której mowa w rozdziale II pkt. 2 i 3
Regulaminu, ani też jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w
przypadku jego nieobecności na zajęciach prowadzonych w ramach Warsztatów.
7. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich
przebieg lub zachowują się niestosownie, bez obowiązku zwrotu uiszczonej przez nich
opłaty.
8. Uczestnik Warsztatów zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w koncertach.
Pierwszy zaplanowano w sobotę, 24 września 2022 w kościele przy parafii NSPJ w
Soli (godz. 19.00). Drugi 25 września 2022 w Parku Śląskim w Chorzowie na Kręgach
Tanecznych (godz. 17.00).
PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ I PRAWA DO WIZERUNKU
1. Uczestnicy Warsztatów bądź ich rodzice/opiekunowie prawni udzielają nieodpłatnie
zgody na rzecz Organizatora i Współorganizatorów do nieograniczonego w czasie
korzystania i używania artystycznych wykonów, mających miejsce w ramach XI
Warsztatów Gospel 23-25.09.2022 oraz Koncertów Finałowych w dniach 24 i
25.09.2022, a także wyrażają zgodę na bezpłatne i nieograniczone w czasie
rozpowszechnianie ich wizerunków, w tym rejestracji oraz wprowadzenia do pamięci
komputerowej, sieci multimedialnej, Internetu (strona internetowa i profile
społecznościowe Organizatora i Współorganizatorów), a także wykorzystanie dla
celów promocyjnych Organizatora i Współorganizatorów. Uczestnicy Warsztatów bądź
ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podpisania Zgody na
NIEODPŁATNE KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNEGO WYKONU ORAZ
WIZERUNKU stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do naprawienia wszelkich
szkód poniesionych podczas XI Warsztatów Gospel z jego winy na rzecz Organizatora.

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym jest
warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach. Administratorem danych osobowych jest
Organizator, który będzie je przetwarzać tylko i wyłącznie w zakresie zapisów i
organizacji wydarzenia.
3. W sprawach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

