
 

 

 

 

 

           
 

REGULAMIN WARSZTATÓW GOSPEL 

Ostrzeszowskie Centrum Kultury, 9 - 10 kwietnia 2022 r. 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

1. Warsztaty Gospel są organizowane przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury w dniach  

9 - 10.04.2022 r. w ramach cyklu, „Warsztat Mistrza”, którego celem jest podnoszenie 

kompetencji artystycznych i promowanie rozwoju w różnych gałęziach sztuki.  

2. Prowadzącym warsztaty jest Pan Brian Fentress. 

3. Miejscem odbywania się Warsztatów jest Ostrzeszowskie Centrum Kultury,               

ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów. 

4. Głównym celem Warsztatów jest popularyzacja muzyki gospel oraz rozwój 

umiejętności wokalnych uczestników Warsztatów, kształcenie poprawnej emisji 

głosu, wrażliwości i świadomości muzycznej, a także przekazywanie poprzez muzykę 

radości i emocji. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest wypełnienie i przesłanie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/qhhJF76nCoT24GTw5 .  

2. Do uczestnictwa w warsztatach uprawnia bilet, którego koszt to 99 zł. Możliwy zakup 

przez Internet https://www.bilety24.pl/inne/601-warsztaty-gospel-73252 lub w Kasie 

Kina Piast. Dla uczestników Pracowni Wokalnej OCK bilety w promocyjnej cenie 50zł 

do zakupienia wyłącznie osobiście w kasie Kina Piast. 

3. Koszt biletu nie obejmuje wyżywienia , noclegów, kosztów przejazdu oraz nie podlega 

zwrotowi. 

4. O przyjęciu uczestnika na Warsztaty Organizator poinformuje zainteresowanych na 

podany w Formularzu Zgłoszeniowym e-mail. 

5. Uczestnik poprzez wysłanie Formularza Zgłoszeniowego akceptuje niniejszy 

regulamin. W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej do uczestnictwa w 

Warsztatach, zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny. 

 

https://forms.gle/qhhJF76nCoT24GTw5
https://www.bilety24.pl/inne/601-warsztaty-gospel-73252


 

 

 

 

 

           
 

6. W przypadku, gdyby Warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od 

Organizatora w tym: działania siły wyższej np. żałoba narodowa, pożar, epidemia, 

wprowadzenie dodatkowych obostrzeń spowodowanych trwającą pandemią wirusa 

COVID-19, wówczas Organizator zwróci uczestnikom uiszczoną przez nich opłatę. 

 

ORGANIZACJA PRACY WARSZTATÓW I KONCERT FINAŁOWY 

 

1. Oferta kierowana jest do osób od lat 12 do 112. 

2. Uczestnik Warsztatów jest zobligowany do aktywnego zaangażowania się w zajęcia 

warsztatowe i udział w Koncercie Finałowym. Każdy z Uczestników Warsztatów 

zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na wszystkie próby i czynnego w nich 

uczestnictwa. 

3. Zajęcia odbywają się w Sali Widowiskowej OCK od 9.00 do 18.00 w sobotę 9 kwietnia 

oraz od 9.00 do 18.00 w niedzielę 10.04. 10.04 o godzinie 18.00 odbędzie się koncert 

finałowy. Szczegółowy harmonogram warsztatów dostępny jest na stronie 

www.ock.ostrzeszow.pl  oraz w wydarzeniu na fb OCK 

www.facebook.com/events/366033901660349 . 

4. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć, częstotliwość przerw oraz 

czas ich trwania może ulec zmianie – decyzje podejmuje osoba prowadząca zajęcia.  

5. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w Warsztatach. Organizator nie zwraca 

Uczestnikowi uiszczonej przez niego opłaty, o której mowa w rozdziale II pkt. 

Regulaminu, ani też jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w 

przypadku jego nieobecności na zajęciach prowadzonych w ramach Warsztatów. 

6. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich 

przebieg lub zachowują się niestosownie, bez obowiązku zwrotu uiszczonej przez nich 

opłaty.  

7. Uczestnik Warsztatów zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w Koncercie 

Finałowym. 

8. Koszt Koncertu Finałowego to 10 zł. Pakiet uczestnika warsztatów zawierał będzie 

dwa bilety do rozdysponowania wśród rodziny i znajomych. 

 

 

 

http://www.ock.ostrzeszow.pl/


 

 

 

 

 

           
 

 

PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ I PRAWA DO WIZERUNKU 
 

1. Uczestnicy Warsztatów bądź ich rodzice/opiekunowie prawni udzielają nieodpłatnie 

zgody na rzecz Ostrzeszowskiego Centrum Kultury do nieograniczonego w czasie 

korzystania i używania artystycznych wykonów, mających miejsce w ramach 

Warsztatów Gospel 9-10.04.2022 r. oraz Koncertu Finałowego w dniu 10.04.2022 r. 

oraz wyrażają zgodę na bezpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie ich 

wizerunków, w tym rejestracji oraz wprowadzenia do pamięci komputerowej, sieci 

multimedialnej, Internetu (strona internetowa i profile społecznościowe 

Organizatora), a także wykorzystanie dla celów promocyjnych Organizatora.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy wchodzą do budynku Ostrzeszowskiego Centrum Kultury w maseczkach 

ochronnych i przed rozpoczęciem zajęć zobowiązują się do dezynfekcji rąk płynem 

dostępnym przy wejściu. 

2. Podczas zajęć Uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania ust i twarzy, jednak mają 

obowiązek zachowania odległości od siebie (co najmniej 1,5m). 

3. Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód 

poniesionych z jego winy na rzecz Organizatora. 

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym jest 

warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach. Administratorem danych osobowych jest 

Organizator, który będzie je przetwarzać tylko i wyłącznie w zakresie wskazanym w 

Formularzu Zgłoszeniowym /Formularzu Zgłoszeniowym Osoby Niepełnoletniej. 

5. Podpisanie przez Uczestnika Warsztatów Formularza Zgłoszeniowego, jak również 

podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika Warsztatów Formularza 

Zgłoszeniowego Osoby Niepełnoletniej, równoznaczne jest z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu 

6. W sprawach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 


