
Regulamin Warsztatów Kontrabasowych  
BASS BALTICA 2021 

Koszalin 27 czerwca - 2 lipca 2021 r.  
 

1. Organizatorem Warsztatów jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny 
Bacewicz w Koszalinie.  

2. Warsztaty odbędą się w dniach: 27 czerwca - 2 lipca 2021 r. w ZPSM im. Grażyny Bacewicz  
w Koszalinie.  

3. Celem Warsztatów jest: 
a) prezentacja muzyki kontrabasowej, 
b) podnoszenie poziomu nauczania, 
c) wymiana doświadczeń pedagogicznych, 
d) doskonalenie warsztatu wykonawczego. 

4. Uczestnikami Warsztatów mogą być uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia. 
5. Uczestnicy Warsztatów zakwaterowani będą w Internacie Zespołu Państwowych Szkół 

Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie w pokojach 2-osobowych. Istnieje możliwość 
obecności opiekuna za dodatkową opłatą. 

6. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi zgodami  
i potwierdzeniem dokonania wpłaty wpisowego na adres e-mail: bassbaltica@gmail.com 

7. Ustala się opłaty w wysokości: 900 zł – uczestnik, 450 zł – opiekun. 
8. Wpłaty należy dokonać na konto: 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych  
ul. Fałata 32 75-434 Koszalin  
nr rachunku: 92 1010 1599 0166 2313 9134 0000 
z dopiskiem „Bass Baltica 2021 imię i nazwisko uczestnika/opiekuna”. 

9. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 czerwca 2021 roku. 
10. Cena zawiera: 

– zajęcia w zespole kameralnym i orkiestrowym, 
– koszty zakwaterowania i wyżywienia, 
– opcjonalnie lekcje indywidualne (w zależności od ilości uczestników).  

11. Warunkiem udziału dla uczestników niepełnoletnich jest zgoda opiekunów prawnych 
dołączona do formularza zgłoszeniowego. 

12. Zaleca się posiadanie przez uczestników Warsztatów ubezpieczenia od kosztów leczenia. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów własnych z powodów niezależnych od niego, w takim przypadku wszystkie wpłaty 
zostaną zwrócone. 

14. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku uczestnika 
kursu uwiecznionego na fotografiach lub nagraniach w celach promocyjnych przez 
organizatora. 

15. Dane uczestników Warsztatów będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L  
z 2016r. nr 119/1 –(zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  
z 2018 r. poz. 1000). 

16. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Warsztatach 
Kontrabasowych BASS BALTICA 2021. Osobom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz 
ich poprawienia.  

17. Zgłoszenie uczestnictwa w Warsztatach oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych  
w Regulaminie Warsztatów Kontrabasowych BASS BALTICA 2021.  

18. Dodatkowych informacji udziela dr hab. Joanna Krempeć-Kaczor - tel.  604 205 732. 

mailto:bassbaltica@gmail.com

