REGULAMIN LETNIEGO MIĘDZYNARODOWEGO KURSU WOKALNEGO – NAŁĘCZÓW 2016
§1.
1. Letni międzynarodowy Kurs Wokalny odbędzie się w dniach 29 lipca-7 sierpnia 2016 w Nałęczowie.
Zajęcia Kursu odbywać się będą w Pałacu Małachowskich, Al. Stanisława Małachowskiego 3 w
Nałęczowie.
§2.
1. ORGANIZATORAMI KURSU są Europejska Fundacja Promocji Sztuki Wokalnej w Warszawie oraz
Nałęczowski Ośrodek Kultury.
2. Kierownikiem Kursu jest Beata Wardak – prezes EFPSW; przy współpracy Jadwigi Sawa-Bednarczyk
– dyrektor NOK.
3. Biuro Organizacyjne Kursu w Warszawie prowadzi:
Aleksandra Świdzińska
ul. Bednarska 6/4
00-310 Warszawa
(+48) 605-150-090
e-mail: kurswokalny@gmail.com
§3.
1. UCZESTNIKAMI KURSU mogą być wokaliści – absolwenci i studenci wydziałów wokalnych i wokalnoaktorskich uczelni muzycznych, uczniowie szkół muzycznych II st., osoby kształcące się w zakresie
wokalistyki oraz wszystkie osoby zainteresowane doskonaleniem warsztatu wokalnego.
§4.
1. PROGRAM KURSU obejmuje m.in. zajęcia interpretacyjne, koncerty kameralne i recitale.
§5.
1. KURS POPROWADZĄ:
 Beata Wardak – warsztaty wokalne
 Leszek Świdziński – warsztaty wokalne
 Aleksandra Hofman – warsztaty operetkowe
2. Do współpracy z wykładowcami zostali zaproszenie pianiści–kameraliści: Marta Jarczewska i Won
Joo Baek.
§6.
1. Harmonogram zajęć zostanie ustalony 30 lipca 2016 r. Aktywni uczestnicy mogą pracować i
konsultować się z każdym wykładowcą, uczestnicy bierni mają możliwość obserwowania zajęć
wszystkich wykładowców. W praktyce oznacza to minimum 2 indywidualne lekcje dziennie.
2. Każdy aktywny uczestnik ma zagwarantowane minimum 4 zajęcia z każdym pedagogiem. Czas
trwania zajęć uzależniony jest od ilości zgłoszeń oraz poziomu przygotowania i możliwości
uczestnika Kursu.
3. W czasie kursku odbeda sie try koncerty uczestnikow tj. 31.07 Koncert Sakralny, 5.08 “Wieczór
Pieśni”, 6.08 “Od Baroku do Współczesności”. Najlepsi uczestnicy Kursu wezmą udział w Gali 7
sierpnia 2016 r. Koncerty oraz Gala odbędą się w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.
§7.
1. ZGŁOSZENIA NA KURS odbywają się na podstawie Kart Zgłoszeń dostępnych do pobrania na stronie
www.efpromwokal.pl oraz www.noknaleczow.pl.
2. Kartę należy dokładnie wypełnić, podpisać oraz przesłać poczta elektroniczną najpóźniej do 15 lipca
2016 r. na adres e-mail lub tradycyjna pocztą na adres Biura Organizacyjnego Kursu w Warszawie.
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§8.
OPŁATĘ ZA KURS pokrywają uczestnicy Kursu lub delegujące ich szkoły.
Opłata za udział w zajęciach Kursu wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi odpowiednio:
 980 zł – dla uczestników aktywnych
 780 zł – dla obserwatorów
Uczestnicy, którzy samodzielnie skorzystają z noclegów i wyżywienia w Nałęczowie, ponoszą tylko
opłatę za Kurs w wysokości:
 300 zł –dla uczestników aktywnych
 150 zł – dla obserwatorów
Opłatę za udział w kursie należy uiścić na konto bankowe Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki
Wokalnej:
PEKAO S. A. III Oddział w Warszawie
90 1240 1040 1111 0010 0149 4874
W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko uczestnika, KURS NAŁĘCZÓW.
Dowód wpłaty należy przesłać najpóźniej do 20 lipca 2016 r. pocztą elektroniczną (skan, pdf, jpg) na
adres kurswokalny@gmail.com lub pocztą tradycyjna na adres Biura Organizacyjnego Kursu w
Warszawie.

§9.
1. REZYGNACJA Z KURSU - w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 5 lipca 2016 r. organizatorzy
gwarantują zwrot wpłaty.
2. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po 5 lipca 2016 r. organizatorzy nie zwracają wpłaconych kwot.

§10.
1. W imieniu osób niepełnoletnich, tj. osób, które w momencie dokonywania zgłoszenia nie ukończyły
18 roku życia, zgłoszenia na kurs dokonują wyłącznie ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie
prawni.
2. Dokonując zgłoszenia w imieniu osoby niepełnoletniej, przedstawiciel ustawowy lub opiekun
prawny akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje sie do ich przestrzegania.
3. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo wymagane jest dostarczenie w dniu rozpoczęcia
kursu pisemnej zgody ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych (wzór oświadczenia
znajduje się razem ze zgłoszeniem na stronie www.efpromwokal.pl oraz www.noknaleczow.pl).
§12.
1. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§13.
KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy Kursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej
z siedzibą w Warszawie swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań
zaprezentowanych podczas Kursu (na zajęciach, koncertach, recitalach) w celu wykorzystania ich w
sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia (zapisu) we wszystkich możliwych formach (fotografia, audio, video),
b) zwielokrotnienia na wszystkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
d) publicznego odtwarzania,
e) wyświetlania.
2. Uczestnicy Kursu udzielają także zezwolenia:
a) na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik
fotograficznych i nagraniowych w związku z ich w Kursie (na zajęciach, koncertach,
recitalach),

b) na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, przedstawiciela ustawowego/opiekuna
prawnego uczestnika niepełnoletniego przez Europejską Fundację Promocji Sztuki Wokalnej
na potrzeby organizacji Kursu, zgodnie z oświadczeniem zawartym w karcie zgłoszenia.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości ubiegania się o udział w Kursie.
§14.
1. Uczestnik Kursu może zostać wykluczony z udziału w Kursie z powodu rażącego naruszenia norm
współżycia społecznego.
2. Decyzję o wykluczeniu uczestnika podejmuje Kierownik Kursu.
3. Uczestnikowi, który został wykluczony z Kursu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
§15.
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane
na stronach internetowych www.efpromwokal.pl oraz www.noknaleczow.pl.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Kursu z ważnych przyczyn, w szczególności z
powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. W takim przypadku uczestnicy otrzymają zwrot
wniesionych opłat.

