Regulamin warsztatów „Druga Strona Ulicy – Sztuka Niepodległa”

§ 1. Warsztaty
1. Warsztaty „Druga Strona Ulicy – Sztuka Niepodległa”, dalej zwane „Warsztatami” organizowane
są przez Fundację Promocji Kultury W TO MI GRAJ z siedzibą w Warszawie (04 – 161) ul. Komorska
4 lok. 234, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym
przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego za numerem KRS: 0000463813, REGON: 146704038, NIP: 1132865996, dalej zwaną
„Organizatorem”.
2. Głównym założeniem Warsztatów jest upowszechnienie w grupie wiekowej 16+ wiedzy
historycznej dotyczącej odzyskania niepodległości przez Polskę.
3. Warsztaty oscylują wokół subkultury hiphopowej. Na cykl warsztatów złożą się: zajęcia produkcji
muzycznej (warsztat beatmaking’u i wokalno rapowy) i projektowania okładek płytowych.
4. Utwór muzyczny i teledysk będzie efektem wspólnej pracy uczestników warsztatów produkcji
muzycznej.
5. Projekty graficzne okładek będą efektem wspólnej pracy uczestników warsztatów projektowania
graficznego.
6. Warsztaty odbędą się w Poznaniu oraz w Warszawie.

§ 2. Uczestnicy
1. Udział w Warsztatach jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Warsztaty przewidziane są dla ograniczonej liczby uczestników (3 producentów, 3 raperów, 7
grafików w każdym mieście).
3. Uczestnikiem Warsztatów może być każda osoba, która ukończyła 16. rok życia.
4. Osoby małoletnie, które w dniu zgłoszenia chęci udziału w Warsztatach ukończyły 16 lat, mogą
wziąć udział w Warsztatach za zgodą przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów
prawnych.) wyrażoną na piśmie.
5. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest przesłanie Organizatorowi wypełnionego zgłoszenia
zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie: www.sztukaniepodległa.pl
6. Zgłaszający się uczestnicy wyrażają:
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a) Dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) Obligatoryjną zgodę na rejestrację swojego wizerunku podczas realizacji Warsztatów
(w formie video lub foto relacji) oraz późniejsze wykorzystywanie zarejestrowanych
materiałów do celów: promocji efektów Warsztatów. w tym również do celów
statutowych Organizatora,
c) Obligatoryjną

zgodę

na

wykorzystywanie

(publiczne

udostępnienie)

portfolio/utworów/artystycznych wykonań nadesłanych w zgłoszeniu do celów
promocji efektów Warsztatów, w tym również do celów statutowych Organizatora.
7. W przypadku osób małoletnich zgody, o których mowa w ust. 6 udzielane winny być przez
przedstawicieli ustawowych osób małoletnich.
8. Rekrutacja uczestników Warsztatów będzie prowadzona do 12 października 2018 r. na warsztaty
w Warszawie oraz do 19 października 2018 r. na warsztaty w Poznaniu.
9. Termin rekrutacji może ulec zmianie. Informacje o ewentualnych zmianach terminu rekrutacji
uczestników opublikowane zostaną na stronie www.sztukaniepodlegla.pl
10. Spośród poprawnie wypełnionych zgłoszeń nadesłanych zgodnie z instrukcją zamieszczoną na
stronie www.sztukaniepodległa.pl Organizator we współpracy z komisją dokona oceny
merytorycznej zgłoszeń i zakwalifikuje do udziału w Warsztatach uczestników.
11. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zobowiązują się do udzielenia zgody na
rejestrację i korzystanie z wizerunku uczestnika Warsztatów oraz przeniesienia majątkowych praw
autorskich i/lub praw pokrewnych do utworów powstałych w wyniku działalności twórczej
uczestnika w ramach Warsztatów.
12.W przypadku osób, o których mowa w pkt. 3, zgody na rejestrację i korzystanie z wizerunku
uczestnika Warsztatów oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich i/lub praw pokrewnych
do utworów powstałych w wyniku działalności twórczej uczestnika w ramach Warsztatów –
udziela w imieniu i na rzecz uczestnika przedstawiciel ustawowy (rodzic albo opiekun prawny).
13.Uczestnictwo w Warsztatach bez zgód, o których mowa w pkt. 11 i 12, nie będzie możliwe.

§ 3. Przebieg warsztatów
1. Warsztaty

odbędą się w dniach 19 – 21 października 2018 roku w Warszawie i 29 – 31

października 2018 roku w Poznaniu.
2. Szczegółowy plan i harmonogram zajęć zostanie przesłany zakwalifikowanym uczestnikom drogą
e-mail lub telefonicznie.
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3. Wszelkie ewentualne zmiany w rozkładzie godzinowym zajęć będą uzgadniane na bieżąco
Uczestnikami.
§ 4. Prawa i obowiązki uczestników i organizatorów
1. Organizator zapewnia dostęp do sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia
Warsztatów oraz opiekę merytoryczną.
2. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestników
Warsztatów.
3. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników Warsztatów ani za zgubienie
wartościowych przedmiotów podczas trwania Warsztatów.
4. Organizator ma prawo do zmiany terminu zajęć o czym poinformuje uczestników (telefon, sms, email lub osobiście).
5. Podczas Warsztatów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Uczestnicy
Warsztatów lub w przypadku osób małoletnich rodzic albo opiekun prawny ponoszą
odpowiedzialność wobec Organizatora za straty, w tym zniszczenia sprzętów i/ lub urządzeń
spowodowane ich działaniem lub zaniechaniem.
6. Organizator nie ubezpiecza Uczestników biorących udział w Warsztatach od następstw
nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej i nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.
7. Organizatorowi warsztatów przysługuje prawo do:
a) rejestracji wizerunków Uczestników Warsztatów (w formie video lub foto relacji) oraz
późniejszego wykorzystywania zarejestrowanych materiałów do celów: promocji efektów
Warsztatów. w tym również do celów statutowych Organizatora, oraz
b) wykorzystywania portfolio/ utworów / artystycznych wykonań stworzonych przez
Uczestników do celów promocji efektów Warsztatów, w tym również do celów
statutowych Organizatora.

8. Uczestnicy Warsztatów mają obowiązek zapoznać się i stosować do powyższego regulaminu.
Uczestnicy zapoznanie się z regulaminem poświadczają wysyłając formularz zgłoszeniowy.
9. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu uczestnicy proszeni będą o opuszczenie
Warsztatów.

§ 4. Dane osobowe
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1. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej jako „RODO”, Organizator informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundację Promocji Kultury W
TO MI GRAJ z siedzibą w Warszawie (04 – 161) ul. Komorska 4 lok. 234,
zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000463813,
REGON: 146704038, NIP: 1132865996 ,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z rekrutacją uczestników oraz organizacją Warsztatów,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona

zostanie

dokumentacja

Warsztatów

tj.:

Biuro

Programu

Niepodległa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwania
Warsztatów;
5) podanie

przez

Panią/Pana

danych

osobowych

bezpośrednio

Pani/Pana

dotyczących jest dobrowolne, lecz konieczne dla przeprowadzenia rekrutacji
uczestników oraz organizacji Warsztatów
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7)

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; 9)
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