
 

REGULAMIN WARSZTATÓW GOSPEL 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR MIEJSKI W GLIWICACH 

I. ORGANIZATOR 
1. Warsztaty Gospel (dalej: Warsztaty) organizowane są przez Teatr Miejski w Gliwicach 
(dalej: Organizator) w dniach 29 - 30 września 2018 r. 

2. Warsztaty będą się odbywać w Ruinach Teatru Viktoria , al. Przyjaźni 18 44-100 Gliwice - 
grupa dorosłych w Sali widowiskowej, grupa dziecięca w Sali warsztatowej. 

3. Zadaniem Warsztatów jest popularyzacja muzyki gospel oraz rozwój umiejętności 
wokalnych uczestników Warsztatów Gospel (dalej: Uczestnicy Warsztatów). 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 
1. Warunkiem przystąpienia do procesu kwalifikacji Uczestników Warsztatów jest 
wcześniejsza rezerwacja biletów w kasach Teatru lub Biurze Obsługi Widzów oraz dokonanie 
opłaty. Istnieje również możliwość zakupu biletów on-line poprzez stronę 
www.teatr.gliwice.pl. Następnie w dniu rozpoczęcia Warsztatów uczestnik zobowiązany jest 
do złożenia wypełnionego oraz podpisanego Formularza Uczestnictwa , stanowiącego 
Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia 
dokonuje jego rodzic lub opiekun prawny poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza 
uczestnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz podpisanie go i 
złożenie w dniu rozpoczęcia Warsztatów, a także uiszczenie opłaty. 

2. Wysokość opłat: 60,00 zł - cena normalna. Opłata za uczestnictwo w Warsztatach Gospel 
nie obejmuje noclegów i nie podlega zwrotowi. 

3. Opłaty uiszcza się na rachunek bankowy Organizatora o numerze: INGBPLWP PL 36 1050 
1298 1000 0090 3027 7637. Niezbędne jest wskazanie w tytule wpłaty, że jest ona dokonana 
na poczet opłaty za uczestnictwo w Warsztatach Gospel. 

4. Całkowity koszt uczestnictwa w Warsztatach, łącznie z opłatą za uczestnictwo w 
Warsztatach, kosztami podróży, wyżywienia i noclegu ponosi Uczestnik Warsztatów. 

5.Osoba, która nie ukończyła 14. roku życia, może uczestniczyć w Warsztatach jedynie z 
pełnoletnią osobą towarzyszącą, która będzie sprawowała nad nią opiekę podczas Warsztatów 
oraz Koncertu Finałowego. 

6. Uczestnik Warsztatów jest zobowiązany zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu 
Warsztatów poprzez popisanie Formularza Uczestnictwa. W przypadku zgłoszenia osoby 

http://www.teatr.gliwice.pl/


niepełnoletniej do uczestnictwa w Warsztatach, jego rodzic lub opiekun prawny jest 
zobowiązany zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu Warsztatów poprzez podpisanie 

Formularza Uczestnictwa Osoby Niepełnoletniej, wraz z wyrażeniem zgody na uczestnictwo tej 
osoby niepełnoletniej w organizowanych Warsztatach oraz Koncercie Finałowym. 

7. Koncert Finałowy, który odbędzie się w dniu 30.09.2018r. o godzinie 17.00 w kościele pw. 
Św. Bartłomieja w Gliwicach nie jest biletowany. 

8. W przypadku, gdyby Warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od 
Organizatora, wówczas Organizator zwraca uczestnikom uiszczoną przez nich opłatę. 

9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia w czasie Warsztatów i Koncertu 
Finałowego. 

III. ORGANIZACJA PRACY WARSZTATÓW I KONCERT FINAŁOWY 
1. Oferta Warsztatów kierowana jest do osób w każdym wieku. 

2. Uczestnik Warsztatów jest zobligowany do aktywnego i twórczego angażowania się w 
zajęcia warsztatowe i udziału w Koncercie Finałowym. Warsztaty to czas intensywnego 
śpiewania, dlatego każdy z uczestników na zajęcia powinien zaopatrzyć się w wodę. Każdy z 
Uczestników Warsztatów zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na wszystkie próby 
i czynnego uczestnictwa we wszystkich próbach. 

3. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego 
Regulaminu. 

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. 2 Regulaminu, 
ani też jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w przypadku jego 
nieobecności w zajęciach, prowadzonych w ramach Warsztatów zgodnie z harmonogramem. 

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. 
Na Koncert Finałowy wszyscy uczestnicy warsztatów ubierają się we własne stroje w kolorze 
białym. 

IV. PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ I PRAWA DO WIZERUNKU 
1. Uczestnicy warsztatów dokonują nieodpłatnych prezentacji własnych w trakcie trwania 
Warsztatów i Koncertu Finałowego. 

2. Uczestnicy Warsztatów bądź ich rodzice/opiekunowie prawni udzielają nieodpłatnie zgody 
na rzecz Teatru Miejskiego w Gliwicach na nieograniczone w czasie korzystanie i używanie 
artystycznych wykonań, mających miejsce w Teatrze Miejskim w Gliwicach w ramach 
Warsztatów Gospel (29-30 września 2018 r.) oraz Koncertu Finałowego w kościele pw Św. 
Bartłomieja w dniu 30 września 2018 r. oraz wyrażają zgodę na bezpłatne oraz nieograniczone 
w czasie rozpowszechnianie ich wizerunków, z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w kraju 



i za granicą, w zakresie określonym w pkt 3. 

3. Zgoda, o której mowa w pkt 2, obejmuje następujące pola eksploatacji, w kraju i za granicą: 
o utrwalanie na jakimkolwiek nośniku wizualnym, audiowizualnym lub audialnym, a w 
szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

o zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, 
dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

o wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz Internetu, w tym na stronę 
internetową Organizatora, profile społecznościowe (Facebook, Twitter) itp.; 

o wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których 
utrwalono artystyczne wykonanie lub wizerunek Uczestników Warsztatów oraz Koncertu 
Finałowego, w tym sprzedaży, użyczenia oraz najmu egzemplarzy, na których artystyczne 
wykonanie utrwalono; 

o rozpowszechniania wizerunku lub artystycznego wykonania Uczestników Warsztatów oraz 
Koncertu Finałowego w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracji, emisji lub transmisji 
Koncertu Finałowego drogą telewizji naziemnej oraz satelitarnej; 

o wykorzystanie artystycznego wykonania oraz wizerunku Uczestników Warsztatów oraz 
Koncertu Finałowego dla celów promocyjnych Organizatora; o publiczne odtworzenie 
artystycznego wykonania oraz wizerunku Uczestników Warsztatów i Koncertu Finałowego; 

o wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych ich fragmentów oraz wizerunków w 
innym dziele, w szczególności w dziele zależnym. 

4. Uczestnicy Warsztatów bądź ich rodzice/opiekunowie prawni udzielają nieodpłatnie zgody 
na rzecz pozostałych Uczestników Warsztatów do nieograniczonego w czasie korzystania i 
używania artystycznych wykonań, mających miejsce w Teatrze Miejskim w Gliwicach w ramach 
Warsztatów Gospel (29-30.09.2018r.). Zgoda ta obejmuje wyłącznie utrwalanie na 
jakimkolwiek nośniku wizualnym, audiowizualnym lub audialnym, a w szczególności na: 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego -do użytku własnego. 

5. Organizator oświadcza, iż wizerunek Uczestników Warsztatów, utrwalony zarówno w 
trakcie zajęć warsztatowych, jak i w trakcie Koncertu Finałowego, nie będzie przez 
Organizatora rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub innymi materiałami, 
stawiającymi w negatywnym świetle osobę, której wizerunek utrwalono w myśl postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Każdy uczestnik Warsztatów i Koncertu Finałowego jest zobowiązany przestrzegać zasad 
BHP, obowiązujących w Teatrze Miejskim w Gliwicach (scena w Ruinach Teatru Victoria) oraz 
kościele pw. Św. Bartłomieja, gdzie odbywać się będą Warsztaty i Koncert Finałowy. 

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



poniesionych z jego winy przez Organizatora. 

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Formularzu Uczestnictwa jest warunkiem 
wzięcia udziału w Warsztatach. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który 
będzie je przetwarzać tylko i wyłącznie w zakresie wskazanym w Formularzu Uczestnictwa 
/Formularzu Uczestnictwa Osoby Niepełnoletniej. 

4. Podpisanie przez kandydata na Uczestnika Warsztatów Formularza Uczestnictwa, jak 
również podpisanie przez rodzica bądź opiekuna prawnego Formularza Uczestnictwa Osoby 
Niepełnoletniej, równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu, jednak nie mogą one 
uszczuplać praw przyznanych uczestnikom. 

6. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 

Załączniki: 
a) Załącznik nr 1 - Formularz Uczestnictwa 
b) Załącznik nr 2 - Formularz Uczestnictwa Osoby Niepełnoletniej 
c) Załącznik nr 3 - Harmonogram Warsztatów 


