
REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH STOWARZYSZENIA SPÓŁDZIELNIA MUZYCZNA 
SŁOWNIK DŹWIĘKÓW WYOBRAŻONYCH 

I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WARSZTATÓW 
1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Spółdzielni Muzycznej (dalej 

zwany: Organizatorem). 
2. Warsztaty realizowane będą w ramach projektu „Słownik dźwięków 

wyobrażonych” współorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”.  

3. Warsztaty będą odbywać się w siedzibie partnera  - Ośrodka Dokumentacji Sztuki 
Tadeusza Kantora CRICOTEKA (ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków). Warsztaty będą 
odbywać się według następującego harmonogramu: 

a) 16 września 2020 w godzinach: 17:00-19:00 
b) 30 września 2020 w godzinach: 17:00-19:00 
c) 16-17 grudnia 2020 w godzinach do ustalenia w trybie roboczym 

4. Warsztaty zakończą się publicznym pokazem, w którym wezmą udział uczestnicy 
i  uczestniczki warsztatów oraz muzycy zespołu Spółdzielnia Muzyczna 
contemporary ensemble. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 
A) Postanowienia ogólne 
1. Warsztaty skierowane są do osób słabosłyszących i g/Głuchych powyżej 16 roku 

życia. 
2.  Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia mogą wziąć udział w warsztatach, jeśli 

ich rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na ich uczestnictwo, dowodem 
czego jest podpisanie i dostarczenie do Organizatora przez rodzica lub opiekuna 
prawnego przed rozpoczęciem warsztatów oświadczenia o zgodzie na udział 
swojego syna/córki w warsztatach.  

3. Zgłaszający się do udziału w warsztatach lub jego rodzic lub opiekun prawny 
potwierdza tym samym  obecność swoją lub swojego syna/córki na wszystkich 
spotkaniach realizowanych w ramach warsztatów oraz pokazie końcowym.  

4. Udział w warsztatach jest bezpłatny.  
5. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.spoldzielniamuzyczna.com/ do 
6 września 2020.  

6. Osoby chcące wziąć udział w projekcie zobowiązane są zaakceptować przy pomocy 
formularza zgłoszeniowego postanowienia regulaminu, a ponadto udzielić zgody 
na wykorzystywanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych (w 
przypadku osób niepełnoletnich konieczne będą pisemne zgody od rodziców lub 
opiekunów). Rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich ponadto dostarczają 
oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo syna/córki w warsztatach.  

7. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona, wyboru uczestników warsztatów 
dokonają prowadzący. 

8.  Organizator do dnia 7 września 2020 r. powiadomi zgłaszającego, czy 
zakwalifikował się do wzięcia udziału w warsztatach.  

9. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników warsztatów, organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do przedłużenia okresu naboru uczestników warsztatów, 
ich odwołania bądź zorganizowania w innym terminie. O zaistniałej sytuacji 
Organizator powiadomi wszystkich zgłaszających chęć udziału w warsztatach 
drogą mailową. 

10. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów 
na listę uczestników warsztatów Organizator sporządzi rezerwową listę 
uczestników, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą mailową. 
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Uczestników z listy rezerwowej. 

11. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej do trzech dni 
przed rozpoczęciem warsztatów. Rezygnacja z udziału w  warsztatach będzie 
przyjmowana mailowo. 

12. Organizator nie gwarantuje zakwaterowania ani wyżywienia uczestnikom 
warsztatów. 

http://www.spoldzielniamuzyczna.com/


13. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie warsztatów. 
14. W przypadku, gdyby warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych 

od organizatorów, uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową.  
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika 

innemu uczestnikowi warsztatów. Koszty takich szkód pokrywa uczestnik lub 
rodzic lub opiekun prawny uczestnika.  

16.  Organizator ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób, które  zakłócają ich 
przebieg lub zachowują się niestosownie. 

B) ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (COVID-19) 
1. W warsztatach mogą wziąć udział osoby, które dostały od organizatorów 

potwierdzenie zapisu. 
2. Każda z osób biorących udział w warsztatach jest osobiście odpowiedzialna za 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia 
rozprzestrzeniania się koronawirusa przez: 
a. przebywanie jedynie w wyznaczonych miejscach, wskazanych przez 
prowadzących, 
b. częste mycie lub dezynfekcję rąk, w szczególności każdorazowo po wejściu 
do budynku, w którym odbywają się próby. Płyn dezynfekcyjny oraz mydło 
zostaną dostarczone przez Organizatora, 
c. ograniczanie kontaktu bezpośredniego w codziennej pracy (unikanie 
uścisków, podawania ręki, etc) 
d. zachowanie dystansu społecznego (min. 2 metry) z wyjątkiem czasu pracy 
na scenie, 
e. obowiązkowe zakrywanie ust oraz nosa przez cały czas przebywania w 
budynku, z wyjątkiem czasu pracy na scenie, 
f. postępowanie zgodne z instrukcjami zachowania higieny umieszczonych w 
przestrzeni budynku w formie zaleceń i ikonografik. 

3. Warszaty będą odbywały się bez udziału publiczności i osób z zewnątrz. 
4. W warszatach nie mogą brać udziału osoby chore, z nawet łagodnym kaszlem 

lub niską gorączką (37,3 C lub więcej).  
5. Podczas warszatów obowiązuje zakaz spożywania posiłków.  
6. Osoby uczestniczące w warszatatch mogą korzystać jedynie z wyznaczonych 

toalet 
. 

III. PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 
1.  Filmowanie oraz fotografowanie podczas warsztatów możliwe jest tylko za zgodą 

prowadzącego. Organizatorzy zabraniają uczestnikom rejestracji zajęć 
warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich publikacji, bez  uprzedniej zgody 
prowadzącego warsztaty oraz pozostałych członków grupy uczestniczących w 
warsztatach. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji foto/video warsztatów oraz 
publicznego pokazu do celów archiwalnych i promocyjnych. Akceptując niniejszy 
regulamin uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę i udzielają nieodpłatnie 
niewyłącznej licencji na rzecz organizatorów na korzystanie z praw do 
artystycznych wykonań powstałych podczas warsztatów z prawem udzielania 
dalszych licencji osobom trzecim, w zakresie określonym poniżej: 

3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 obejmuje następujące pola eksploatacji: 
• utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie 

analogowej i cyfrowej; 
• zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą 

analogowego i cyfrowego zapisu; 
• wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) 

egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie, 
użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne 
wykonanie utrwalono; 

• rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy 
sposób, w tym retransmisja występów w radiu i telewizji, droga 
naziemna oraz satelitarna; 



• umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronach 
internetowych organizatora oraz w mediach społecznościowych 

• publiczne odtworzenie; 
•  wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego 

fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany przestrzegać regulaminu 

warsztatów. 
2. Koszt szkód poczynionych przez uczestnika warsztatów pokrywa uczestnik. 
3. Dane osobowe uczestników warsztatów oraz rodziców i opiekunów prawnych 

niepełnoletnich uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Podanie danych osobowych jest niezbędne 
dla realizacji warsztatów przez Organizatora.  

4. Uczestnictwo w warsztatach jest  możliwe po potwierdzeniu, że uczestnik 
zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz informacją o przetwarzaniu i 
ochronie danych osobowych.  

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
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