
REGULAMIN
I  MIĘDZYNARODOWEGO INTENSYWNEGO KURSU FLETOWEGO

 
1. Organizatorem I Międzynarodowego Intensywnego Kursu Fletowego, dalej Kursu, jest 
Stowarzyszenie Artystów Muzyków Filharmonii Pomorskiej (KRS: 0000401364) z siedzibą ul. 
Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz. 
2. Kurs odbędzie się w Zespole Pałacowo Parkowym w Ostromecku k. Bydgoszczy, który 
dysponuje bazą noclegową, restauracją i salami do zajęć. 
3.Celem Kursu jest intensywna praca nad wybranym repertuarem oraz technią gry na flecie z 
wybitnymi pedagogami: Bertenem D`Hollandrem (Belgia), Marią Peradzyńską-Filip, Danielem 
Rybickim. 
4. W ramach Kursu organizowane będą indywidualne lekcje mistrzowskie, lekcje grupowe, Zajęcia 
z pianistą, wykłady, koncert pedagogów i koncert uczestników. 
5. Każdy z uczestników odbędzie 6 lekcji indywidualnych 45 min (po dwie z każdym z 
wykładowców), 4 lekcje grupowe. 
6. Organizator Kursu zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie oraz w składzie 
wykładowców kursu (zgodnie z wytycznymi dot. epidemii koronawirusa). 
7. Uczestnikami kursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia, studenci, nauczyciele. 
8. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia mogą wziąć udział w Kursie tylko w przypadku, 
gdy pozostają pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. 
9. Uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat, ale nie osiągnęli 18 lat, mogą wziąć udział w kursie pod 
warunkiem przesłania podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych "Oświadczenia 
Opiekuna". 
10. W Kursie można wziąć udział jako uczestnik czynny oraz jako uczestnik bierny. Koncerty 
otwarte są dla publiczności. 
11. Uczestnik zobowiązany jest: 
a) zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin 
b) wypełnić zgłoszenie na Kurs 
c) podpisać zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych 
d) podpisać zgodę na wykorzystanie wizerunku 
e) podpisać Oświadczenie Opiekuna (uczestnicy 16-18 lat) 
f) wysłać skany dokumentów na adres mailowy kursfletowy@wp.pl 
g) po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na Kurs, dokonania opłaty za kurs w terminie 10 dni od 
daty uzyskania potwierdzenia. Zwlekanie z zapłatą skutkować będzie usunięciem z listy 
uczestników. 
h) Wpłat należy dokonać na poniższe dane: 
Stowarzyszenie Artystów Muzyków Filharmonii Pomorskiej 
ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz 
rachunek bankowy mBank 10 1140 2017 0000 4802 1289 0118 
12. Opłaty za Kurs 
a) uczestnik czynny 
- opłata za kurs 800 zł (bez noclegów i wyżywienia) 
- opłata za kurs z wyżywieniem i noclegami 1 250 zł. 
b) uczestnik bierny 
- opłata za kurs 200 zł 
c) opiekun/rodzic 
- opłata za kurs – 0 zł 
- wyżywienie i noclegi – 750 zł 
- bezpłatny wstęp na koncerty po uprzednim zarezerwowaniu miejsca u Organizatora. 
d) możliwe jest zamówienie obiadów i kolacji w kwocie 300 zł. 
13. Uczestnik czynny ma prawo złożyć rezygnację z udziału w kursie, jednakże  kwota w 
wysokości 500 zł, zostanie odliczona od  pełnej opłaty uiszczonej przez uczestnika. 
14. W przypadku konieczności odwołania Kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub  
z przyczyn losowych,uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, otrzymają jej zwrot w pełnej wysokości. 



 
15. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, Organizator nie będzie zwracał 
wniesionych wpłat. 
16. Wszystkich uczestników Kursu obowiązuje bezwzględny zakaz używania narkotyków  
i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu. 
17. Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00-6.00 
18. Uczestnicy i ich opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody, 
uszkodzenia, zniszczenia mienia. 
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, 
zniszczone lub skradzione. 
20. Organizator ma prawo do nagrywania i robienia zdjęć podczas trwania Kursu oraz ich 
wykorzystywania dla celów promocyjnych, sprawozdawczych i archiwalnych Kursu (publikowania 
w internecie na stronie Kursu). 
21. Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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...(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Artystów Muzyków 
Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających 
 z zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) , 
- odbiorcą Pani danych osobowych będzie Stowarzyszenie Artystów Muzyków Filharmonii 
Pomorskiej w Bydgoszczy ul. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz-Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu 
- w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji finansowej, ustalanym zgodnie  
z odrębnymi przepisami, 
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy RODO,-podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy  
i związanych z nią obowiązków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................... 
(data i podpis osoby otrzymującej informację) 

 

.


