Regulamin udziału w warsztatach 34. Festiwalu „Dźwięki Północy”
ORGANIZATOR I WARSZTATY:
1. Organizatorem festiwalu i warsztatów jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.
2. Prowadzącymi warsztaty są:
a) Warsztaty polskich tańców tradycyjnych – Piotr Zgorzelski i Bogumiła Zgorzelska
b) Warsztaty śpiewu – Paweł Grochocki
3. Warsztaty skierowane są do młodzieży (od lat 15) oraz osób dorosłych.
4. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie:
a) Warsztaty polskich tańców tradycyjnych – 40 osób
b) Warsztaty śpiewu – 25 osób
5. Warsztaty odbędą się w dniach 4-7 lipca 2018 r. w Ratuszu Staromiejskim (ul. Korzenna 33/35) wg
następującego harmonogramu:
a) Warsztaty polskich tańców tradycyjnych – 4-6 lipca 2018 r., godz. 10.00-13.00, 7 lipca w godz.
11.00-14.00 oraz prezentacja w dniu 7 lipca 2018 r. (12 godzin warsztatów)
b) Warsztaty śpiewu – 4-7 lipca 2018 r. godz. 15.00-18.00, 7 lipca w godz. 11.00-14.00 oraz
prezentacja w dniu 7 lipca 2018 r. (12 godzin warsztatów).

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikiem warsztatów może zostać osoba, która ukończyła 15 lat.
2. Osoby poniżej 18. roku życia muszą legitymować się pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych na udział w warsztacie.
3. Udział w warsztacie jest płatny. Koszt warsztatów wynosi:
a) Warsztaty polskich tańców tradycyjnych – 80 PLN/osoba (słownie: osiemdziesiąt złotych/
osobę)
b) Warsztaty śpiewu – 80 PLN/osoba (słownie: osiemdziesiąt złotych/ osobę)
4. Opłata za warsztat obejmuje jedynie udział w zajęciach, bez kosztów dojazdu, noclegu oraz
wyżywienia.
5. Podstawą uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia oraz opłacenie warsztatu:
a) Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online poprzez stronę:
www.dzwiekipolnocy.pl,
b) podanie aktualnych danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, e-mail)
oraz wypełnienie ankiety 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 2 lipca 2018 r.,
e) opłatę za udział w warsztacie należy wpłacić na konto Organizatora:
Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35, 80 - 851 Gdańsk
PKO BP 54 1440 1101 0000 0000 1110 7303
www.dzwiekipolnocy.pl
www.facebook.com/Festiwal-Dźwięki-Północy-Festival-Sounds-of-the-North-129741763709661/

(w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę warsztatu)
6. Zapisy prowadzone są w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. O przyjęciu na warsztaty decyduje
kolejność zgłoszeń i dokonania wpłat.
7. UWAGA! W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach po ostatecznym terminie wpłaty,
tj. 2 lipca 2018 r., opłata ta nie będzie zwracana.
8. O wszelkich zmianach terminów Organizator będzie informować uczestników poprzez email.
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, z którego dokonano wpłaty.

UCZESTNICY:
1. Uczestnicy warsztatów tanecznych mogą wejść na salę taneczną tylko w czystym obuwiu
zmiennym, które nie zniszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów mogących mieć
kontakt z podłożem oraz nie pozostawiania innych śladów).
2. Integralną częścią warsztatów są potańcówki, która obejmują pokazy warsztatowe oraz animację
zabawy przez uczestników warsztatów.
3. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach osoby, których zachowanie zakłóca
przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione
uczestnikom. Organizator sugeruje, aby uczestnicy warsztatów posiadali ubezpieczenie NNW.
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