REGULAMIN
IV Zielonogórskich Warsztatów liturgiczno-muzycznych
Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od Was nie wymagali (JP II)

1.

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w IV Zielonogórskich Warsztatach
liturgiczno-muzycznych organizowanych przez parafię pw. Św. Urbana I w Zielonej
Górze oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

2.

Zajęcia odbywają się w dniach od 13-15 marca 2020 roku w siedzibie organizatora
(ul. Braniborska 17, 65-273 Zielona Góra) i Wojewódzkiej Lubuskiej Komendzie OHP
(ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra).

3.

Warsztaty będą prowadzone przez Huberta Kowalskiego i Leopolda Twardowskiego oraz
liderów sekcji zespołu instrumentalnego.

4.

Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem instruktorów według opracowanego
programu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zajęć uwzględnionych
w programie z przyczyn niezależnych od niego.

5.

Misją naszych Warsztatów jest stworzenie niepowtarzalnego zespołu, by oddawać
chwałę Bogu przez muzykę.

6.

Celem Warsztatów jest zwrócenie uwagi na piękno muzyki liturgicznej i podniesienie jej
poziomu w naszych kościołach, jak również podniesienie lub pozyskanie umiejętności
wokalnych i instrumentalnych.

7.

Zajęcia skierowane są do wszystkich, którzy lubią śpiewać i muzykować, osób
indywidualnych (dzieci, młodzieży, dorosłych, sióstr zakonnych, kleryków, księży) oraz
chórów, zespołów, scholi.

8.

Warunkiem wzięcia udziału w IV Zielonogórskich Warsztatach liturgiczno-muzycznych
jest:
a) wypełnienie zgłoszenia, które dostępne jest na stronie www.wlm.zgora.pl, nie później,
niż do dnia 1 marca 2020 r.,
b) wpłata wpisowego w wysokości 90 zł na konto koordynatora Warsztatów: Natalia
Makuch

Santander 15 1090 1535 0000 0001 4177 4183
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko (uczestnika)
c) wpłata wpisowego w ciągu 5 dni od daty zapisu.
9.

W przypadku rezygnacji wpisowe jest bezzwrotne.

10.

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w warsztatach jedynie z pisemną zgodą
rodzica/prawnego opiekuna dołączoną do zgłoszenia.

11.

Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom instruktorów i
organizatorów, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku.
Z zasadami zachowania się uczestnicy zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć.

12.

Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć, częstotliwość przerw oraz czas
ich trwania może ulec zmianie. Decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z osobą
prowadzącą Warsztaty.

13.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione oraz za ewentualne zniszczenia rzeczy
należących do uczestników.

14.

Uczestnicy zobowiązani są nosić w widocznym miejscu identyfikatory, które otrzymają
podczas rejestracji. Do sal zajęciowych mogą wejść jedynie osoby posiadające
identyfikator.

15.

Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników podczas
trwania zajęć ujętych w programie. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za
bezpieczeństwo i zachowanie uczestników w czasie nie ujętym w programie zajęć
(dojazd, nocleg).

16.

Uczestnicy Warsztatów wyrażają zgodę na rejestrację prób oraz finałowego występu i
przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań
dokonanych podczas Warsztatów, z prawem przenoszenia na osoby trzecie.

17.

Uczestnicy korzystający z noclegu zobowiązani są do kulturalnego zachowania się oraz
pozostawienia porządku w miejscu noclegu.

18.

Regulamin obowiązuje od 13 marca 2020 roku (od momentu rozpoczęcia zajęć) do
15 marca 2020 roku (do momentu zakończenia zajęć).

19.

Obowiązkiem każdego uczestnika warsztatów jest zapoznanie się z regulaminem oraz
ścisłe przestrzeganie jego zaleceń.

20.

Zgłoszenie na IV Zielonogórskie Warsztaty liturgiczno-muzyczne jest równoznaczne
z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

