
REGULAMIN XX MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW FLAŻOLETOWYCH 

Dom Bretanii, 19-23.08. 2019 

 

1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Poznań-Ille et Vilaine (Dom Bretanii), zwana dalej 

ORGANIZATOREM, we współpracy ze Stowarzyszeniem EMU na rzecz Efektywnych Metod 

Umuzykalniania Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodkiem Kultury w Swarzędzu. Warsztaty 

skierowane są do utalentowanych muzyków amatorów bez ograniczeń wiekowych i mają 

charakter kursu mistrzowskiego, nie są półkolonią. Warsztaty są bezpłatne dla uczestników. 

Organizator nie zapewnia wyżywienia. Organizator-Fundacja Poznań-Ille et Vilaine dostarcza 

uczestnikom zeszyt z nutami melodii i tabulaturami flażoletowymi. Dyrektorem 

artystycznym warsztatów i prowadzącym  jest bretoński flecista Ronan Le Dissez. 

Dyrektorem muzycznym i pedagogicznym jest Wojciech Wietrzyński.  

2. Zapisany uczestnik zobowiązuje się brać udział we wszystkich zajęciach oraz w koncercie 

finałowym w dniu 23 sierpnia w Pałacu Działyńskich.   

3. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie przez organizatora zdjęć i filmów z warsztatów i z 

koncertu z jego wizerunkiem. Organizator zapewnia, że materiały te nie będą 

wykorzystywane do celów komercyjnych.  

4. Dowóz nieletnich uczestników na warsztaty oraz ich odbiór z Domu Bretanii pozostaje w 

wyłącznej gestii rodziców dzieci. Podobna zasada dotyczy dowozu nieletnich na koncert 

finałowy w dniu 23 sierpnia w Pałacu Działyńskich.  

5. Nieletni uczestnicy warsztatów pozostają w czasie ich trwania pod opieką rodziców lub 

opiekunów wyznaczonych przez rodziców. W przypadku wyznaczenia opiekuna, rodzic 

wpisuje poniżej pod nr telefonu zdanie: Opiekę nad dzieckiem w czasie warsztatów 

sprawować będzie….. (imię i nazwisko).  

6. W czasie warsztatów w godz. 10-16.00 (w tym podczas przerwy obiadowej) osoby 

niepełnoletnie nie mogą opuszczać Domu Bretanii, chyba że odbywa się to pod opieką 

rodzica lub opiekuna.  

7. Fundacja Poznań-Ille et Vilaine informuje, że dane osobowe uczestników warsztatów (imię i 

nazwisko, adres mailowy, nr telefonu) są przetwarzane przez nas wyłącznie w celu wysyłania 

informacji dotyczących warsztatów. Dane mogą być w każdej chwili usunięte na prośbę 

uczestnika, w tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.  

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas warsztatów oraz 

za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników.  

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  ……………………………………………………………………………. 

ADRES MAILOWY ………………………………………………………………………………. 

NR TELEFONU RODZICA (dotyczy uczestników niepełnoletnich) ………………………………………………….. 

 

_______________ 

                Czytelny podpis uczestnika* 

* W przypadku uczestników niepełnoletnich, regulamin akceptuje i  podpisuje rodzic.   


