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Regulamin Jazzcamp for Girls w Katowicach
27.06-1.07.2022
I. Definicje pojęć
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
• Regulamin – niniejszy dokument
• Organizator – Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 2;
• JazzCamp – JazzCamp for Girls w Katowicach, opisany na stronie www.miasto-ogrodow.eu;
• Uczestniczka – uczestniczka JazzCampu uprawniona na podstawie zgłoszenia do uczestnictwa
w JazzCamp for Girls w Katowicach i zakwalifikowana przez Organizatora;
• Zgłaszający – osoba fizyczna, która w imieniu własnym lub czyimś dokonuje zgłoszenia udziału
w JazzCampie
2. Organizator oświadcza, że JazzCamp organizowany jest w ramach projektu „JazzCamp for Girls takes the
North” przy wsparciu funduszy z Nordisk Kultur Fond i współpracy z Jazz Danmark.
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie Uczestniczki JazzCamp.
2. Poprzez udział w JazzCamp Uczestniczki oświadczają, że zapoznały się z treścią Regulaminu i zobowiązują się do jego stosowania.
3. Organizator ma prawo w dowolnym momencie odmówić Uczestniczce prawa dalszego udziału w JazzCamp w przypadku, gdy swoim działaniem lub zaniechaniem naruszać będzie postanowienia Regulaminu.
4. JazzCamp przeznaczony jest dla dziewczyn z województwa śląskiego, ze szkół muzycznych I i II stopnia
w wieku 10-15 lat, które posiadają własne instrumenty.
5. Warunkiem niezbędnym do udziału w JazzCamp jest przedłożenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego
na udział w JazzCamp.
6. Organizator zapewnia Uczestniczkom JazzCamp opiekę wyłącznie w okresie trwania zajęć przewidzianych w programie. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo Uczestniczek w pozostałym czasie.
7. Uczestniczki zobowiązane są do ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny.
8. Uczestniczki odpowiadają za szkody wyrządzone Organizatorowi i osobom trzecim w związku z udziałem
w JazzCamp.
III. Opłata za udział w warsztatach
1. Udział Uczestnika w JazzCamp jest płatny.
2. Koszt uczestnictwa w JazzCamp wynosi 50 zł.
3. Wpisowe przeznaczone jest na pokrycie kosztów udziału Uczestniczki w JazzCamp. Wszystkie koszty
związane z noclegami, transportem, wyżywieniem oraz wydatkami osobistymi Uczestniczki ponoszą we
własnym zakresie.
4. Organizator zwraca wpisowe w następujących przypadkach:
• trwałego braku możliwości udziału Uczestniczki w JazzCamp z ważnych przyczyn osobistych lub losowych, których wystąpienie zostanie udokumentowane przez Uczestniczkę;
• rezygnacji z udziału w JazzCampie złożonej w formie pisemnej nie później niż przed pierwszymi zajęciami w ramach JazzCamp
• w przypadku odwołania JazzCampu przez Organizatora.
IV. Zgłoszenie udziału w warsztatach
1. Warunkiem uczestnictwa w JazzCampie jest łączne spełnienie następujących wymogów:
• dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 50 (pięćdziesiąt) złotych przelewem na rachunek bankowy
KMO o numerze 72 1050 1214 1000 0023 5040 8528 między 1 a 20 kwietnia 2022 r. oraz przesłanie
potwierdzenia wpłaty wraz ze zgłoszeniem,
• wypełnienie i podpisanie zgłoszenia (formularza) i przesłanie go na adres poczty elektronicznej Organizatora jazzcamp@miasto-ogrodow.eu w okresie między 1 a 20 kwietnia 2022 r.
2. Organizator informuje osoby spełniające kryteria o zakwalifikowaniu do udziału w JazzCamp w drodze
mailowej.
3. Zgłoszenia udziału w campie będą przyjmowane od 1 do 20 kwietnia 2022 r. lub do wyczerpania miejsc.
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O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność prawidłowo dokonanych zgłoszeń.
Maksymalna ilość osób uczestniczących w JazzCamp to 25 osób. Organizator zastrzega sobie prawo przygotowania listy rezerwowej.
Zgłoszenia przekazane w formie innej niż wskazana powyżej nie będą uwzględniane przez Organizatora.

V. Przebieg warsztatów
1. Zajęcia w ramach JazzCamp for Girls odbywać się będą w Katowicach w siedzibie Organizatora (pl. Sejmu
Śląskiego 2) w okresie pomiędzy 27 czerwca a 30 czerwca 2022 roku w godzinach 10.00-15.00.
2. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany Uczestnikom na co najmniej 7 dni przed terminem
pierwszych zajęć.
3. Na program warsztatów będą składać się zajęcia z podziałem na grupy wiekowe i zespoły złożone z różnych instrumentów i wokali. Na zajęciach grupowych uczestniczki zapoznają się ze sztuką improwizacji
i podstaw kompozycji jazzowej, nauczą się również pracy zespołowej i radości ze wspólnego muzykowania, uczestniczki poznają także techniki pracy w zespole jazzowym, nauczą się, jak słuchać siebie wzajemnie.
4. Zwieńczeniem warsztatów będzie koncert 1 lipca 2022 roku w Katowice – Mieście Muzyki UNESCO w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek z udziałem uczestniczek.
5. Program obozu uzupełnią warsztaty psychologiczne i aktywności kulturalne, które pozwolą na kształtowanie postaw i zainteresowań młodych artystek, a także przysłużą się integracji grupowej i wzajemnym
poznawaniu siebie.
VI. Wykorzystanie wizerunku Uczestnika
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania JazzCamp poprzez sporządzenie zdjęć, filmów
oraz wykorzystanie ich na social media, materiałach promocyjnych i ewaluacyjnych projektu, stronie internetowej, mediach tradycyjnych.
2. Zgłoszenie się Uczestniczki jest równoważne z wyrażeniem przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody
na publikowanie wizerunku Uczestniczki w związku z aktywnością opisaną w ustępie pierwszym bez prawa do wynagrodzenia.
VII. Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 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 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych uczestniczek jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kul-

tury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestniczek.
2) Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować listownie na adres Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2,
40-032 Katowice lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu;
3) Dane osobowe uczestniczek będą przetwarzane na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody, wyrażonej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestniczek, jeżeli w dniu zgłoszenia nie masz ukończonych 16. lat;
 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (archiwizowanie dokumentów);
 art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym;
 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli do obrony lub dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
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4) Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe uczestniczek, zawarte w formularzu zgłoszenioØ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)

wym:
Nazwisko,
Imię,
Data urodzenia,
Miejsce urodzenia,
Adres,
ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,
Numer telefonu,
Adres e-mail,
Nazwa szkoły muzycznej, do której uczęszczasz,
Instrument/głos.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Dane osobowe uczestniczek będą udostępniane tylko uprawnionym podmiotom i organom, zaufanym odbiorcom tj. podmiotom przetwarzającym, świadczącym usługi dla Katowice Miasto Ogrodów
– Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek (obsługa informatyczna, hosting poczty e-mail), a także
Nordisk Kultur Fond (wsparcie funduszy) i Jazz Danmark (współpraca).
Podane przez uczestniczki dane osobowe będą przetwarzane również w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. Odbiorcami wizerunku uczestniczek będą osoby korzystające z informacji zamieszczonych na stronie internetowej oraz na profilu na
portalu Facebook.
Uczestniczki posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
Rodzic lub opiekun prawny uczestniczek ma prawo wycofać zgodę na Twój udział w projekcie (e-mail:
iod@miasto-ogrodow.eu).
Dane osobowe uczestniczek nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane osobowe uczestniczek będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu oraz
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o archiwizacji dokumentów.

VIII. Koronawirus
1. W związku z obowiązywaniem na terenie kraju stanu epidemii Uczestniczki zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących nakazów, zakazów i zaleceń dotyczących sposobu postępowania i stosowania
środków ochrony osobistej.
2. Organizator zapewnia dostęp do środków ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek i płynów
dezynfekujących.
3. Uczestniczka wyraża zgodę na przekazanie danych do GISu w przypadkach wynikających z przepisów prawa.
4. Organizator może zobowiązać Uczestniczki do złożenia oświadczenia, że nie jest os. zakażoną, nie jest
na kwarantannie lub izolacji
IX. Zmiana postanowień regulaminu
1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo interpretacji postanowień Regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, które publikowane będą na stronie internetowej www.miasto-ogrodow.eu.
X. Postanowienia końcowe
Pytania dot. udziału w warsztatach, spraw organizacyjnych i programowych, współpracy i innych zagadnień
należy kierować na adres: jazzcamp@miasto-ogrodow.eu.

