MEANDRY – SZKOŁA MUZYKI TRADYCYJNEJ
REGULAMIN

ORGANIZATORZY
1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Meandry – Szkoła Muzyki Tradycyjnej”, zwanego
w niniejszym regulaminie „Szkołą” jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku oraz Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach.
2. Szkoła odbędzie się w dniach 29 sierpnia – 3 września 2017 r. w skansenie w Koźlikach nad
Narwią.
CEL I FORMUŁA SZKOŁY
1. Szkoła służy nauce, a tym samym zachowaniu tradycyjnego śpiewu, tańca i muzyki, a co za
tym idzie ochronie dziedzictwa kulturowego. Jest też odpowiedzią na coraz większe
zainteresowanie szeroko pojętą tradycją i szukaniem własnych korzeni. W programie
przewidziane są warsztaty śpiewu ukraińskiego, tańców polskich oraz gry na akordeonie,
a także tematyczne koncerty, spotkania ze śpiewaczkami, pokazy filmowe i wykłady.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Aby wziąć udział w Szkole należy wypełnić kartę zgłoszeniową, dostępną on line oraz wnieść
opłatę za warsztaty w terminie do 25 sierpnia 2017 r. na rachunek bankowy nr 80 1240 5211
1111 0000 4928 4175.
Koszt warsztatów:
śpiew: 60 zł
taniec: 60 zł
akordeon: 60 zł
śpiew + taniec: 100 zł
śpiew + akordeon: 100 zł
taniec + akordeon: 100 zł
śpiew + taniec + akordeon: 150 zł
2. Liczba miejsc jest ograniczona. O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu przelewu.
W przypadku wpływu kilku przelewów jednego dnia, rezerwacja nastąpi według kolejności
zgłoszeń.
3. Nie ma możliwości zgłoszenia i płatności na miejscu.
4. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Szkole pod opieką dorosłych.
5. Ubezpieczenie NNW uczestnicy wykupują samodzielnie. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników w trakcie spotkań warsztatowych
i pobytu w skansenie.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Szkoły bez
opieki.
7. Na terenie Szkoły zabronione jest przebywanie w stanie pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
8. Uczestnicy Szkoły ponoszą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody materialne
powstałe w pomieszczeniach oddanych do ich użytku.
9. Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach udostępnia nieodpłatnie noclegi - łóżka
w drewnianych chatach. Do dyspozycji uczestników będzie także darmowe pole namiotowe.
10. Istnieje możliwość wykupienia posiłków dostarczanych przez zewnętrzną firmę cateringową.
11. Warunki sanitarne jakie zapewnia Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach podczas
Szkoły to: toalety typu toi-to, przenośna umywalka do umycia rąk czy zębów, tradycyjna bania
i prysznic z wodą z rzeki ogrzewana piecem, dwa stanowiska prysznicowe.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie.
13. Udział w Szkole oznacza zgodę na rejestrowanie wizerunku przez Organizatorów w ramach
dokumentacji wydarzenia (wideo, audio, foto) oraz wykorzystanie powstałych materiałów do
promocji Szkoły.
14. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją warunków
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby formalne Szkoły,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj.
Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późniejszymi zmianami).

Kontakt:
Dariusz Kryszpiniuk
tel./fax 85 744 63 13
e-mail: d.kryszpiniuk@woak.bialystok.pl

