Regulamin VI Kościerskiego Zjazdu Akordeonistów

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem VI Kościerskiego Zjazdu Akordeonistów jest Muzeum Akordeonu w Kościerzynie
oddział Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie oraz Paweł A. Nowak.
2. Celem wydarzenia jest promocja kultury muzycznej i gry na akordeonie oraz integracja
amatorskiego środowiska akordeonowego z całej Polski. Zjazd Akordeonistów skierowany jest do
akordeonistów amatorów, chcących podnieść swoje umiejętności w grze.
Czas, miejsce i przebieg
1. VI Kościerski Zjazd Akordeonistów odbędzie się w dniach 22 i 23 października 2021 r.
2. VI Kościerski Zjazd Akordeonistów odbędzie się w siedzibie Muzeum Akordeonu, przy ul. Rynek 9 w
Kościerzynie.
3. Ze względu na zmieniające się obostrzenia sanitarne, związane z pandemią covid-19, organizator
zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany formy Zjazdu na zdalną, za pomocą platformy
www.zoom.us lub w indywidualnych przypadkach za pomocą innego komunikatora internetowego
lub połącznia telefonicznego. Uczestnicy są zobowiązani do zapewnienia sobie możliwości
skorzystania, na czas trwania warsztatów, z komputera lub smartphone’a z kamerką i dostępem do
internetu.
Uczestnicy konkursu
1. Kościerski Zjazd Akordeonistów skierowany jest do każdej grupy wiekowej.
2. Uczestnicy poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniu pod warunkiem, iż są pod opieką
pełnoletnich opiekunów.
3. Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego (zał. nr 1) drogą mailową do dnia 20 października 2021 r. na adres
j.bogdan@koscierzyna.gda.pl.
4. Liczba miejsc na wydarzenie ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Uczestnik zgłaszający się do uczestnictwa w zjeździe, lub jego opiekun prawny w przypadku osób
niepełnoletnich, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji projektu będą ogłaszane na stronie
internetowej www.muzeumakordeonu.pl oraz będą przekazywane drogą mailową lub/i telefoniczną.
2. Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą być w dowolnym momencie odwołane.
3. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
- Załącznik nr 1: formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika lub jego opiekuna
prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku.

