REGULAMIN
MISTRZOWSKIE WARSZTATY OPEROWE 2022
w ramach 55 Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju
Organizator: Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
09 – 13sierpnia 2022

I. ZASADY OGÓLNE
a. Mistrzowskie Warsztaty Operowe odbędą się w Krynicy-Zdroju w terminie od09 –
13sierpnia 2022 roku w ramach 55 Festiwalu im. Jana Kiepury w KrynicyZdroju.
b. Organizatorami Warsztatówjest Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.
c. Wszystkimizagadnieniami związanymi z organizacją Warsztatów, zajmuje się
Dyrektor Artystyczny 55 im. Festiwalu Jana Kiepury Tadeusz Pszonka, oraz
Dyrektor Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju Julia Dubec-Dudycz.
d. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
e. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy
miejscowo dla siedziby Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.
f.

Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
a. W Warsztatach mogą wziąć udział śpiewacy ze wszystkich krajów, a którzy w
roku 2022 kończą maksymalnie 35 lat (kobiety) i 35 lat (mężczyźni).
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c. Zgłoszenia muszą zostać przesłane przez uczestników Warsztatów drogą
elektroniczną na adres: festiwal.kiepury@onet.eu
d. Do podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) należy przesłać także:
-krótką notę biograficzną w języku polskim lub angielskim,
- aktualną fotografię,
Po przyjeździe na Warsztaty uczestnik jest zobowiązany do podpisania
oświadczenia (załącznik nr 2 ).
e. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. d ) powyżej musi zostać złożone w oryginale
u organizatora po przyjeździe do Krynicy-Zdroju.
f.

W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do
czynności prawnych zgłoszenia dokonują ich prawni opiekunowie .

g. Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są do 01 sierpnia 2022 r.
h. Uczestnicy warsztatów uczestniczą w zajęciach u wszystkich wykładowców, nie
ma przydziału do klas.
i.

Udział w warsztatach wokalnych jest odpłatny. Opłatę 600 złotych należy wpłacić
na konto:
Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19
33-380 Krynica-Zdrój
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA
59880200022001000676830002
Tytuł wpłaty: Mistrzowskie Warsztaty Operowe 2022

j.

Wszyscy uczestnicy będą otrzymywać potwierdzenie odbioru dokumentów, a
także plan zajęć.

k. Organizator Warsztatów nie zapewniauczestnikom – poza samymi warsztatami
wokalnymi – żadnych innych świadczeń (takich jak nocleg, bilety wstępu na
wydarzenia festiwalowe,transport czy wyżywienie). Uczestnicy są zobowiązani do
zadbania o nie we własnym zakresie.
l.

Uczestnik Warsztatów jest zobowiązany na prośbę organizatora okazać dowód
tożsamości.

m. Organizator zapewnia akompaniatorów dla wszystkich Uczestników.
n. Zgłoszenie się na Mistrzowskie Warsztaty Wokalne w ramach Festiwalu im. Jana
Kiepury w Krynicy-Zdroju jest jednoznaczne z zawarciem przez Uczestnika (a w
przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do
czynności prawnych – prawnego opiekuna Uczestnika) umowy z Organizatorem,
na mocy której Uczestnik nieodpłatnie przekaże Organizatorowi autorskie prawa
majątkowe do artystycznych wykonań podczas jego udziału w Wydarzeniu.
o. Organizator Warsztatów nie podejmuje żadnych czynności związanych z
jakimkolwiek
jego
ubezpieczeniem
tj.
ubezpieczenia
od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz choroby czy utraty lub zniszczenia bagażu.

III. PROGRAM WYDARZENIA
a. W ramach merytorycznej części Wydarzenia Organizator zapewni Uczestnikowi
-minimum pięć lekcji indywidualnych u pedagoga (lekcja trwa minimum 30
minut)
- możliwość udziału w koncercie w dniu 13.08.2022 r. godz. 15.00z
towarzyszeniem fortepianu (dla Uczestników wybranych przez pedagogów) oraz
darmowy
bilet
na
tenże
koncert
(dla
pozostałych
Uczestników)
- dyplom uczestnictwa w Warsztatach.
b. Każdy Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną plan zajęć z pedagogami.
c. Przebieg Warsztatów może być rejestrowany na dowolnych nośnikach fonii lub
wizji bez żadnych dodatkowych świadczeń pieniężnych dla uczestników
Wydarzenia, zgodnie z podpisanym oświadczeniem.
.
d. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Kultur w Krynicy-Zdroju oraz Szkole
Muzycznej I stopnia w Krynicy-Zdroju.

IV. INNE POSTANOWIENIA
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) – dalej jako RODO, Organizator Warsztatów informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Centrum
Kulturyw Krynicy-Zdroju, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 33-380KrynicaZdrój.
b. W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych powołanym przez Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju pod
adresem iod@umkrynica.pl.
c. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celach określonych w
niniejszym Regulaminie, ze szczególnym uwzględnieniem, iż wraz z
przystąpieniem do Konkursu oraz podpisaniem umowy dotyczącej przekazania
Organizatorowi autorskich praw majątkowych do wykonań artystycznych
utworów prezentowanych przez Uczestnika w ramach Konkursu, każdy z
Uczestników przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane
w celu realizacji tych praw przez Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju przez cały
okres przysługiwania mu tychże praw zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO –
prawnie uzasadniony interes administratora, a także w celu zabezpieczenia
interesów uczestnika Konkursu wynikających z Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
d. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika konkursu jest
art. 6 ust. 1 lit. f RODO mówiący że: przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią oraz art . 6 ust. 1 lit. b RODO –

wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust.
1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
e. Dane osobowe Uczestnika Warsztatów będą przekazane wyłącznie osobom
upoważnionym: pracownikom i współpracownikom Centrum Kultury, które musi
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz innym odbiorcom
danych, jeżeli posiadają prawną podstawę do ich uzyskania lub podmiotom, z
którymi administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
f.

Uczestnik Warsztatów ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada prawo do cofnięcia
zgody, które nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania danych
osobowych przed jej cofnięciem.
g. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych
osobowych naruszone zostały przepisy dotyczące ich ochrony.
h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia
w niniejszym Konkursie.
i.

Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani
profilowane, nie będą także przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

j.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

V. KONTAKT

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19,
33-380 Krynica-ZdrójSekretariat
tel. 184710750
fax.184710755
e-mail: biuro@ckkrynica.pl
festiwal.kiepury@onet.eu

