Regulamin udziału w warsztatach tradycyjnych
organizowanych przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku w ramach
33. Festiwalu „Dźwięki Północy”
ORGANIZATOR:
1. Organizatorem warsztatów jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.
2. Prowadzącymi warsztaty są:
a) Warsztaty polskich tańców tradycyjnych – Marta Domachowska
b) Warsztaty śpiewu białym głosem. Pieśni polskie – Agata Harz
c) Warsztaty rękodzieła rodzinnego i dla dzieci – warsztat zabawek kaszubskich - Angelika
Szulfer
d) Warsztaty rękodzieła dla dorosłych – warsztat dekoracji kaszubskich - Angelika Szulfer
3. Warsztaty skierowane są do następujących grup osób:
a) Warsztaty polskich tańców tradycyjnych – młodzież od lat 14 oraz dorośli
b) Warsztaty śpiewu białym głosem. Pieśni polskie – młodzież od lat 16 oraz dorośli
c) Warsztaty rękodzieła rodzinnego i dla dzieci – warsztat zabawek kaszubskich - dzieci od lat 7
(wraz z opiekunami)
d) Warsztaty rękodzieła dla dorosłych – warsztat dekoracji kaszubskich – młodzież od lat 14 oraz
dorośli
4. W warsztatach weźmie udział maksymalnie:
a) Warsztaty polskich tańców tradycyjnych – 40 osób
b) Warsztaty śpiewu białym głosem. Pieśni polskie – 20 osób
c) Warsztaty rękodzieła rodzinnego i dla dzieci – warsztat zabawek kaszubskich – 20 osób
d) Warsztaty rękodzieła dla dorosłych – warsztat dekoracji kaszubskich - 20 osób
5. Warsztaty odbędą się w dniach 13 - 17 lipca 2016 r. w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury
w Gdańsku - w Ratuszu Staromiejskim (ul. Korzenna 33/35) i przed Centrum św. Jana w Gdańsku
(ul. Świętojańska 50), wg następującego harmonogramu:
a) Ratusz Staromiejski (ul. Korzenna 33/35)
i.
Warsztaty polskich tańców tradycyjnych – 13-16.07.2016 r., godz. 10.00-13.30 oraz
prezentacja w dniu 16.07.2016 r. (12 godzin warsztatów)
ii.
Warsztaty śpiewu białym głosem – 13-16.07.2016 r. godz. 15.00-18.30 oraz prezentacja w
dniu 16.07.2016 r. (11 godzin warsztatów)
iii.
Warsztat rękodzieła dla dorosłych - dekoracji kaszubskich - 17.07.2016, godz. 12.00-14.30 (2,5
godzin warsztatów)
b) Plac przed Centrum św. Jana (ul. Świętojańska 50)
i.
Warsztaty rękodzieła rodzinnego i dla dzieci – warsztat zabawek kaszubskich – 16.07.2016,
godz. 13.00-15.30 (2,5 godzin warsztatów)
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikiem warsztatów może zostać osoba, która ukończyła 14 lat, a warsztatu rękodzieła
rodzinnego i dla dzieci, osoby od lat 7. wraz z rodzicem/opiekunem.
2. Osoby poniżej 18. roku życia muszą legitymować się pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych na udział w warsztacie. Nie dotyczy to warsztatu rękodzieła dla dzieci, w którym
uczestniczą dzieci z rodzicem/opiekunem.

3. Udział w warsztacie jest płatny. Koszt warsztatów wynosi:
a) Warsztaty polskich tańców tradycyjnych – 60 PLN/osoba
b) Warsztaty śpiewu białym głosem. Pieśni polskie – 60 PLN/osoba
c) Warsztaty rękodzieła rodzinnego i dla dzieci (warsztat zabawek kaszubskich) – 10 PLN (dziecko
+ opiekun)
d) Warsztat rękodzieła dla dorosłych - dekoracji kaszubskich - 10 PLN/osoba
4. Cena obejmuje jedynie udział w zajęciach warsztatowych.
5. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu oraz wyżywienia.
6. Podstawą uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia oraz opłacenie warsztatu:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego online (wymaga potwierdzenia z naszej strony)
poprzez stronę: www.dzwiekipolnocy.pl
b) podanie aktualnych danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, e-mail)
oraz wypełnienie ankiety uczestnika informującej o dotychczasowych doświadczeniach
uczestnika w zakresie obejmującym program warsztatów.
c) dokonanie opłaty po otrzymaniu emaila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez
Organizatora.
d) opłata powinna zostać uiszczona do 12 lipca 2016 r.
e) opłatę za udział w warsztacie należy przelać na konto Organizatora:
Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35, 80 - 851 Gdańsk
BZ WBK SA 1/O/Gdańsk - 84 1090 1098 0000 0000 0901 5474
(w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę warsztatu)
7. Zapisy prowadzone są w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. O przyjęciu na warsztaty decyduje
kolejność zgłoszeń.
8. O wszelkich zmianach terminów Organizator będzie informować uczestników mailowo.
9. W przypadku odwołania warsztatu przez Organizatora, zobowiązuje się on do powiadomienia
uczestników emailem oraz zwrotu wpłaconych opłat za warsztat. Zwrot zostanie dokonany na
konto uczestnika warsztatu.
10. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów podczas 33. Festiwalu „Dźwięki Północy” oraz w celach
informacyjnych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 677).
11. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na publikację rezultatów warsztatów w materiałach
promocyjnych Organizatora na wszystkich polach eksploatacji m.in. w materiałach drukowanych i
Internecie.
12. Więcej informacji można uzyskać mailowo lub telefonicznie:
Aleksandra Musielak
Tel. 507-196-221
Email: aleksandra.musielak@nck.org.pl

