
Regulamin Regionalnych Warsztatów Perkusyjnych  

„Perkusja solo i w zespole” 

Koszalin 6-7 października 2021  

 

1. Organizatorem Regionalnych Warsztatów Perkusyjnych „Perkusja solo i w zespole” jest 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie oraz Centrum 

Edukacji Artystycznej. 

2. Regionalne Warsztaty Perkusyjne „Perkusja solo i w zespole” odbędą się w dniach  

6-7 października 2021 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny 

Bacewicz w Koszalinie. 

3. W ramach Regionalnych Warsztatów Perkusyjnych „Perkusja solo i w zespole” odbędą się 

lekcje otwarte, wykłady oraz koncerty. 

4. Regionalne Warsztaty Perkusyjne „Perkusja solo i w zespole” skierowane są do uczniów 

szkół muzycznych I i II stopnia oraz pedagogów z województwa zachodniopomorskiego. 

5. Uczestnicy oraz nauczyciele otrzymają certyfikaty udziału w Regionalnych Warsztatach 

Perkusyjnych „Perkusja solo i w zespole”.  

6. Udział we wszystkich wydarzeniach Warsztatów jest bezpłatny. 

7. Koszty noclegu, transportu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

Najbliższe hotele: 

• Hotel Sport tel. 94 314- 68- 80, 666- 811- 411 

email: recepcja@hotelsport.pl  

• Hotel Gwardia (0-94) 345-13-21 

email: kontakt@hotelikgwardia.pl  

8. Zgłoszenia proszę wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zpsm.pl  

do dnia 30 września 2021 roku. 

9. Organizator informuje, że ilość miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność 

zgłoszeń. 

10. Formularz zgłoszenia do pobrania na stronie: www.zpsm.pl 

11. Koordynator Warsztatów: 

mgr Łukasz Lewczak 

lukasz.lewczak@op.pl  

tel. +48 501 495 686 

12. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestników Regionalnych 

Warsztatów Perkusyjnych „Perkusja solo i w zespole” w Koszalinie jest Zespół 

Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz reprezentowany przez Dyrektora 

Szkoły, ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ZPSM 

im G. Bacewicz w Koszalinie jest Krzysztof Czarnecki, kontakt: redakcja@zpsm.pl. Dane 

osobowe w związku z Regionalnymi Warsztatami Perkusyjnymi „Perkusja solo  

i w zespole” w Koszalinie mogą być zamieszczane w Internecie, m.in. na stronie 

internetowej Szkoły, serwisach typu Facebook, Youtube  itp. bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne  

do przeprowadzenia imprezy. Organizatorzy Warsztatów zastrzegają sobie prawo do podania 

do publicznej wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska uczestnika, imienia  
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i nazwiska nauczyciela/ wykładowcy, nazwy szkoły) w harmonogramach i innych 

materiałach związanych z imprezą. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych, w tym 

wizerunku, nie jest ograniczona czasowo, ilościowo i terytorialnie. Osobom 

udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz  

ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, a także usuwania przez administratora 

danych osobowych w każdej chwili. Osoba udostępniająca dane ma prawo do wniesienia 

skargi do UODO, gdy stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


