Regulamin uczestnictwa w kolonii
WAKACJE ARTYSTYCZNE 2018
I. Organizacja kolonii Wakacje Artystyczne
1. Organizatorem kolonii są:
○ I turnus: Beata Kurda Studio Edukacji Pozaszkolnej i Artystycznej "ART DRAMA" z siedzibą przy ulicy Świerkowej
3A/3, 05-091 Ząbki.
○ II i III turnus: Radosław Kurda “Wakacje Artystyczne” z siedzibą przy ulicy Szewskiej 9/5A, 58-260 Bielawa
2. Kolonia odbywają się w DW „Zbójnik” pod adresem Ząb 10m, 34-521 Ząb.
○ I turnus rozpoczyna się 23.06.2018 roku i kończy 07.07.2018 roku,
(koncert finałowy przewidziany jest na 06.07.2018 roku).
○ II turnus rozpoczyna się 08.07.2018 roku i trwa do 21.07.2018 roku
(koncert finałowy przewidziany jest na 20.07.2018 roku)
○ III turnus rozpoczyna się 22.07.2018 roku i kończy się 05.08.2018 roku
(koncert finałowy przewidziany jest na 04.08.2018 roku).
○ Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek zgłosić Organizatorowi dowóz Uczestnika we własnym zakresie na
miejsce pobytu, oraz ewentualne wcześniejsze zakończenie pobytu Uczestnika na Wakacjach Artystycznych.
3. Koszt Wakacji Artystycznych to 1890,- zł (kwota ta może być mniejsza jeśli uczestnik korzysta z promocji opisanych na stronie
www.wakacje-artystyczne.pl). Jeśli Uczestnik korzysta z transportu zorganizowanego przez Organizatora na trasie
Warszawa-Ząb i Ząb-Warszawa zobowiązany jest wpłacić dodatkowo 100 zł (jeśli korzysta z transportu tylko w jedną stronę
wpłaca dodatkowo 50 zł). O dokładnej dacie, godzinie oraz miejscu wyjazdu Uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej na
7 dni przed wyjazdem.
II. Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia Uczestnika na listę uczestników jest:
1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wakacje-artystyczne.pl
2. Dokładne wypełnienie i wysłanie pocztą tradycyjną dokumentów: Umowy turystycznej, Karty Kolonijnej oraz Regulaminu
uczestnictwa w kolonii (najpóźniej na 4 tygodnie przed wyjazdem). Adres wysyłki: Beata Kurda ul. Świerkowa 3a/3, 05-091
Ząbki
3. Wpłata zaliczki na konto Organizatora w wysokości 500,- zł najpóźniej 7 dni od wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną.
Wpłata pozostałej kwoty (w zależności z jakich promocji Uczestnik korzysta) w nieprzekraczalnym terminie do 08 czerwca
2018 roku. Pozostałą należność można wpłacać w dogodnych dla siebie ratach.
4. Jeśli Uczestnik korzysta z transportu zorganizowanego przez Organizatora Warszawa-Ząb i Ząb-Warszawa zobowiązany jest
wpłacić dodatkowo 100 zł (jeśli korzysta z transportu jedynie w jedną stronę wpłaca dodatkowo 50 zł).
5. Wpłaty należy dokonywać na konto Organizatora:
○ I turnus: Beata Kurda Studio Edukacji Pozaszkolnej i Artystycznej "ART DRAMA"
Nest Bank nr konta: 74 1870 1045 2078 1022 6695 0001
○ II i III turnus: Radosław Kurda “Wakacje Artystyczne”
Nest Bank nr konta:42 1870 1045 2083 1030 2208 0001
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika, telefon kontaktowy, oraz datę wybranego turnusu.
6.
7.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny ze skreśleniem z listy uczestników Wakacji Artystycznych
Niewykorzystanie przez Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń objętych programem kolonii nie może
stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za kolonię lub żądanie ekwiwalentu za nie wykorzystanie świadczeń.

III. Warunki rezygnacji
1. Rezygnacja uczestnictwa w Wakacjach Artystycznych bez ponoszenia strat finansowych następuje w momencie złożenia przez
Uczestnika rezygnacji w formie pisemnej (mailowej) minimum 30 dni przed rozpoczęciem obozu.
2. W przypadku rezygnacji krótszej niż 30 dni przed rozpoczęciem Wakacji Artystycznej wpłacona zaliczka (w wysokości 500 zł)
nie zostanie zwrócona.
3. Istnieje możliwość zwrotu pełnej wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rezygnujący Uczestnik znajdzie na swoje
miejsce innego Uczestnika.
4. Dopuszcza się również zwrot pełnej wpłaconej kwoty w szczególnych przypadkach w których wyjazd Uczestnika jest
uniemożliwiony z przyczyn zdrowotnych i udokumentowany.
5. W przypadku wyjazdu dziecka z Wakacji Artystycznych podczas trwania Wakacji Artystycznych z przyczyn niezależnych od
Organizatora, spowodowanych decyzją Rodziców/Opiekunów organizację i koszty wyjazdu ponoszą Rodzice/Opiekunowie
prawni.
6. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego świadczenia w przypadku
niepełnego udziału w obozie z przyczyn za które Organizator nie odpowiada. W szczególności zwrot świadczenia bądź części
świadczenia nie przysługuje Uczestnikowi, względem którego zastosowano karę przewidzianą w punkcie X.2.g
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IV. Obowiązki Organizatora
Organizator w ramach kolonii Wakacje Artystyczne zapewnia:
1. Zakwaterowanie: w pokojach mieszkalnych 3,4,5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w Domu Wypoczynkowym
"ZBÓJNIK" w miejscowości Ząb koło Zakopanego (www.dwzbojnik.pl)
2. Wyżywienie
: 3 główne posiłki dziennie: śniadanie, obiad oraz deser, kolację + suchy prowiant podczas wycieczek
3. Opiekęwykwalifikowanej kadry wychowawców – od momentu przejęcia Uczestników od Rodziców/Opiekunów prawnych
w wyznaczonym miejscu zbiórki do czasu ponownego przekazania ich Rodzicom/Opiekunom prawnym.
4. Opiekę Przewodnika Tatrzańskiego podczas wycieczek górskich na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
5. UbezpieczenieUczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kolonii.
6. Warsztaty artystycznez wykwalifikowaną kadrą. Cztery bloki warsztatowe na każdym turnusie (min. 5 godzin dziennie)
7. Gry i zabawyw zależności od warunków pogodowych
8. Co najmniej dwie wycieczki, w tym co najmniej jedna całodniowa z Przewodnikiem Tatrzańskim.
9. Organizator zobowiązuje się zgłosić wyjazd do Kuratorium Oświaty.
V. Przeniesienie praw i nieodpłatne wykonywanie obowiązków.
1. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatną rejestracją i emisję zarejestrowanych w trakcie
trwania kolonii utworów (w szczególności audio, wideo, foto).
2. Uczestnicy zobowiązują się do nieodpłatnego wykonywania wszystkich obowiązków związanych z kolonią nałożonych zgodnie
z niniejszym Regulaminem. Zobowiązują się w szczególności do nieodpłatnych występów w trakcie trwania kolonii oraz
Koncertu Finałowego.
3. Uczestnicy kolonii przenoszą bezpłatnie na Organizatora prawa związane z wykonaniami artystycznymi, oraz możliwości
rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) Utrwalanie za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej
b) Zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu, w szczególności na
taśmie audio, taśmie filmowej, aparacie fotograficznym, oraz innych nośnikach analogowych i cyfrowych
c) Wprowadzanie obrotu we wszystkich możliwych formach egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie,
w tym do sprzedaży, użyczania, oraz najmu egzemplarzy, oraz do rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy
inny sposób w tym w mediach, umieszczanie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej, publiczne
odtwarzanie.
d) Uczestnicy kolonii wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów, oraz na publikację wszelkich
utrwalonych materiałów w określony przez Organizatora sposób.
4.

5.
6.

Uczestnicy kolonii wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego podczas zajęć,
koncertów, Koncertu Finałowego na fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnicy przekazują Organizatorowi nieograniczone
pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania w/w wizerunku w całości, we
fragmentach, na wszelkich polach eksploatacji, oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora autorskich praw
zależnych od form, na których utrwalono wizerunek.
Organizator ma prawo do przenoszenia uprawnień i obowiązków na osoby trzecie.
Organizator ma prawo do zgłoszenia wszystkich powstałych w czasie trwania warsztatów kompozycji muzycznych do ZAiKS.
Akceptacja Regulaminu upoważnia Organizatora do rejestrowania praw autorskich do Utworów w imieniu Autorów oraz ich
Opiekunów prawnych.

VI. Warsztaty Artystyczne
Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za współpracę twórczą podczas warsztatów artystycznych. Razem z akceptacją
regulaminu uczestnictwa w Wakacjach Artystycznych uczestnik/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przeniesienie autorskich
praw majątkowych na Organizatora.
1. Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych na
wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisywania niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub
najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych, o których mowa w ustawie
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 16 ust.), a w szczególności do:
a) decydowania o nienaruszalności treści i formy Utworu,
b) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności,
c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Utworu.
3. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora ani jego następców prawnych swych
autorskich praw osobistych do Utworu.
4. Organizator będzie zobowiązany do oznaczania autorstwa Utworu poprzez zamieszczenie obok Utworu następującej adnotacji:
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„Wakacje Artystyczne” oraz współautorów.
VII. Prawa Uczestnika
Każdy Uczestnik ma prawo do:
1. Pełnego wykorzystanie programu Wakacji Artystycznych.
2. Korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w Ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą Wychowawcy.
3. Zgłaszania Kadrze Wakacji Artystycznych uwag o programie oraz organizacji zajęć.
4. Wnoszenia własnych propozycji do programu Wakacji Artystycznych.
5. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony Kadry Wakacji Artystycznych i Ośrodka.
6. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
7. Kontaktowania się z Rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach
8. Przyjmowania gości podczas Wakacji Artystycznych w uzgodnieniu z Kadrą Wakacji Artystycznych. Odwiedziny dzieci mogą
mieć miejsce tylko w uzgodnionym z Organizatorem terminie.
VIII. Obowiązki Uczestnika
Każdy Uczestnik Wakacji Artystycznych ma obowiązek
1. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, nawet porannego wstawania i gimnastyki oraz ciszy nocnej).
Punktualnego stawiania się na zbiórkach, posiłkach, zajęciach oraz aktywnego w nich udziału.
2. Zapoznania się w obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
3. Brania czynnego udziału w zajęciach, wyznaczonych dyżurach i życiu Wakacji Artystycznych.
4. Wykonywania poleceń Kadry Wakacji Artystycznych: Kierownika, Wychowawców i Wykładowców.
5. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych, rekreacyjnych,
artystycznych oraz wędrówek pieszych.
6. Okazywania szacunku i kultury wobec innych Uczestników, Kadry Wakacji Artystycznych oraz personelu zatrudnionego
w ośrodku wypoczynkowym.
7. Dbania o wyposażenie ośrodka wypoczynkowego i sprzęt sportowy. Za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę
odpowiedzialność finansową ponoszą Rodzice/Opiekunowie prawni.
8. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla Uczestników Wakacji Artystycznych.
9. Niesienia wzajemnej pomocy, a w szczególności młodszym Uczestnikom Wakacji Artystycznych.
10. Uczestnik Wakacji Artystycznych zobowiązany jest informować Kadrę o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
IX. Uczestnikom kolonii Wakacje Artystyczne zabrania się
1. Zakłócania ciszy nocnej, która trwa od 22:00 do 8:00.
2. Samowolnego opuszczania terenu Ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć,spacerów, wycieczek.
3. Posiadania i palenia papierosów (również e-papierosów) posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków
odurzających, uprawiania seksu.
4. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów
pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu Uczestników.
5. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych
6. Przebywania w innych pokojach niż własny podczas ciszy nocnej.
7. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru Kadry.
8. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
9. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP, oraz przepisami przeciwpożarowymi.
X. Nagrody i kary
1. Za wzorowe zachowanie, pomoc i udział w organizacji Wakacji Artystycznych przewidziane są następujące nagrody:
a) Pochwała Wychowawcy
b) Pochwała Kierownika Wakacji Artystycznych i powiadomienie Rodziców/Opiekunów
c) Nagrody rzeczowe
2. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Wakacji Artystycznych przewiduje się następujące kary:
a) Upomnienie indywidualne przez Wychowawcę grupy
b) Konfiskata mienia (w przypadku posiadania przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu Uczestników takich jak: noże,
materiały pirotechniczne)
c) Wykluczenie z udziału w zajęciach
d) Dodatkowe obowiązki
e) Upomnienie przez Kierownika Wakacji Artystycznych
f) Powiadomienie Rodziców/Opiekunów o niewłaściwym zachowaniu
g) Wydalenie z placówki. W takim przypadku Rodzic/Opiekun jest zobowiązany w ciągu 48 godzin do zabrania Uczestnika
z Wakacji Artystycznych na koszt własny
3. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka decyduje jednoosobowo wskazany
przez Organizatora Kierownik Wakacji Artystycznych. Kierownik Wakacji Artystycznych może zdecydować o nałożeniu
środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania pozostałych środków. Kierownik Wakacji Artystycznych może
zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących łącznie.
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XI. Postanowienia końcowe
1. Społeczność Wakacji Artystycznych tworzą wszyscy Uczestnicy oraz Kadra: Kierownik, Wychowawcy i Wykładowcy.
2. Uczestnicy podzieleni są na grupy. Każda grupa ma swojego Wychowawcę, który na czas trwania Wakacji Artystycznych
zastępuje Rodziców/Opiekunów.
3. Rodzice/Opiekunowie w czasie trwania Wakacji Artystycznych w sprawach dotyczących Uczestników kontaktują się
w pierwszym rzędzie z wychowawcą grupy, a w uzasadnionych przypadkach z Kierownikiem Wakacji Artystycznych
w ostateczności z organizatorem.
4. Podczas ciszy nocnej Uczestnicy, na polecenie Wychowawcy, deponują telefony komórkowe u Wychowawcy i odbierają je
wraz ze skończeniem się ciszy nocnej. Korzystanie z telefonów komórkowych nie jest możliwe podczas zajęć i posiłków.
5. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do zapoznania Uczestnika z Regulaminem przed rozpoczęciem Wakacji Artystycznych.
6. Regulamin obowiązuje Uczestników od momentu przekazania Uczestnika Kadrze Wakacji Artystycznych przed wyjazdem do
momentu przekazania Uczestnika Rodzicom/Opiekunom po powrocie.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione lub
zniszczone podczas pobytu lub w środkach transportu.
8. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas podróży lub pobytu na
Wakacjach Artystycznych.
9. W razie konieczności skonsultowania stanu zdrowia Uczestnika podczas trwania Wakacji Artystycznych z lekarzem
Rodzice/Opiekunowie ponoszą koszty leczenia Uczestnika.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu Uczestnika spowodowany udziałem
w zajęciach sportowych, wycieczkach, jeśli powstał w wyniku zatajenia informacji o wadach wrodzonych, przebytych
chorobach lub urazach Uczestnika lub podaniem nieprawidłowych informacji, a także nieprzestrzeganiem przez Uczestnika
poleceń Wychowawców i Kadry Wakacji Artystycznych.
11. Organizator zastrzega sobie zmianę warunków Regulaminu z przyczyn od niego niezależnych. Jeśli Uczestnik zawiadomiony
o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził
zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.

…………………………………………………………..
Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego dziecka
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