
Regulamin Projektu  
„Pamiętamy, więc śpiewamy” 

 
Projekt obejmuje Warsztaty Wokalne oraz Koncert Finałowy (dalej: Projekt). 

 
§1 

ORGANIZATOR  
Organizatorem Projektu jest Centrum Kultury w Polkowicach, z siedzibą w Polkowicach,  
ul. Skalników 4. 

 
§2 

CEL PROJEKTU 
Celem Projektu jest:  

1) podniesienie poziomu edukacji muzycznej  mieszkańców 
gminy Polkowice, 

2) prezentacja uczestników podczas koncertu finałowego „Pamiętamy więc 
śpiewamy” w dniu 1 sierpnia. 

3) integracja międzypokoleniowa i wspólna aktywność dzieci, młodzieży i 
seniorów.  

 
§3 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU  
1. Warsztaty odbędą się w dniach 27 – 29 lipca 2022 roku, w godz. 17.00 – 18.30,  

w „Atelier”, ul. Rynek 4A, Polkowice. 
2. Koncert finałowy z udziałem Uczestników warsztatów wokalnych odbędzie się  

1 sierpnia o godzinie 17.00 w Amfiteatrze, w Polkowicach.  
 

§4 
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie.    
2. Uczestnictwo w warsztatach jest obowiązkowe dla wszystkich osób 

zakwalifikowanych do Projektu. 
3. W Projekcie uczestniczą osoby wyłonione w castingu na podstawie zgłoszeń. 
4. Wszyscy uczestnicy Projektu są zobowiązani do stosowania się do poleceń Instruktora 

prowadzącego Projekt. 
5. Za dobór repertuaru na koncert finałowy odpowiada Instruktor prowadzący. 
6. Każda osoba biorąca udział w Projekcie  uczestniczy w nim na własną 

odpowiedzialność i zobowiązuje się do systematycznego, aktywnego uczestnictwa  
w Projekcie. 

7. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  
8. Osoby biorące udział w Projekcie obowiązane są zachowywać się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz zgodnie z zasadami współżycia 
społecznego. 

9. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego  COVID-19 Uczestnicy Projektu 
zobowiązani są do przestrzegania procedur i wytycznych obowiązujących w 
przepisach prawa w tym zakresie. 



10. Udział w Projekcie jest równoznaczny ze znajomością, akceptacją i przestrzeganiem 
niniejszego regulaminu. 

 
§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin Projektu dostępny jest w siedzibie Organizatora. 
2. Dodatkowych informacji udziela Organizator pod numerem tel. 746 88 18 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

 
 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13. Ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO, informujemy, że: 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 
Projekcie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ww. rozporządzeniem. 

2. Administratorem danych osobowych będą Organizatorzy. 
3. Podczas trwania Projektu, to jest w terminie od 27 lipca do 1 sierpnia 2022 r. mogą 

być wykonywane zdjęcia i/lub nagrania wideo, na których może zostać utrwalony 
wizerunek Uczestnika. Zdjęcia lub/i nagrania mogą być następnie wykorzystywane i 
publikowane przez Centrum Kultury w Polkowicach za pośrednictwem dowolnego 
medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci www (INTERNET), mediach 
społecznościowych oraz w formie drukowanej. Materiały zbierane są w celu promocji 
działalności Organizatora i Projektu „Pamiętamy, więc śpiewamy”, upowszechniania 
kultury oraz w celach archiwizacyjnych.  

4. Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do: 
1) Sprostowania (poprawienia) danych, 
2) Ograniczenia przetwarzania danych, 
3) Dostępu do danych, 
4) Wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres realizacji Projektu oraz 

okres niezbędny w celach archiwizacyjnych, kontrolnych i rozliczeniowych. 
6. Dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób 

zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania. 
 


