
Regulamin uczestnictwa w  koncertach z cyklu „Muzyczne Raczkowanie”                             

oraz zajęciach animacyjnych z cyklu „Filharmonia Juniora”                                                                                                 

organizowanych przez Filharmonię Gorzowską 

1. Organizatorem i realizatorem koncertów z cyklu „Muzyczne Raczkowanie” oraz zajęć 

animacyjnych z cyklu „Filharmonia Juniora” jest Filharmonia Gorzowska, zwana dalej 

Organizatorem. 

2. Za przygotowanie merytoryczne i logistyczne koncertów z cyklu „Muzyczne 

Raczkowanie” oraz zajęć animacyjnych z cyklu „Filharmonia Juniora” każdorazowo 

odpowiada Organizator. 

3. Koncerty z cyklu „Muzyczne Raczkowanie” odbywają w dwóch grupach: 

  a) I grupa – dla kobiet w ciąży oraz rodziców z dziećmi od urodzenia do 2 roku życia, 

  b) II grupa – dla rodziców z dziećmi w wieku od 2 do 4 lat. 

4. Za opiekę nad dziećmi uczestniczącymi w koncertach z cyklu „Muzyczne Raczkowanie” 

na terenie Filharmonii Gorzowskiej odpowiadają rodzice lub osoby pełniące funkcję 

opiekunów. 

5. Zajęcia animacyjne z cyklu „Filharmonia Juniora” skierowane się dla dzieci w wieku 

od 4 do 6 lat. Dzieci uczestniczące w zajęciach samodzielnie pozostają pod opieką osoby 

prowadzącej. Dzieci biorące udział w zajęciach w obecności rodziców/opiekunów, w trakcie 

trwania zajęć pozostają pod ich opieką. 

6. Czas trwania jednego koncertu z cyklu „Muzyczne Raczkowanie” oraz jednych zajęć 

z cyklu „Filharmonia Juniora” wynosi maksymalnie 45 minut. 

7. Koncerty z cyklu „Muzyczne Raczkowanie” i zajęcia z cyklu „Filharmonia Juniora” 

odbywają się w ciągu całego sezonu artystycznego, w terminach wskazanych odpowiednio 

wcześniej przez Organizatora. 

8. W jednym koncercie z cyklu „Muzyczne Raczkowanie” może wziąć udział nie więcej niż 

30 dzieci wraz z rodzicami lub osobami pełniącymi funkcje opiekunów. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.   

9. W jednych zajęciach z cyklu „Filharmonia Juniora” może wziąć udział nie więcej niż 

20 dzieci.       

10. Uczestnictwo w koncertach z cyklu „Muzyczne Raczkowanie” oraz zajęciach z cyklu 

„Filharmonia Juniora”, w tym ilość dzieci i osób dorosłych, należy zgłaszać Organizatorowi 

telefonicznie. Dane do kontaktu znajdują się na stronie internetowej Organizatora. 

11. O możliwości udziału w każdym koncercie z cyklu „Muzyczne Raczkowanie” oraz w 

każdych zajęciach z cyklu „Filharmonia Juniora” decyduje kolejność zgłoszeń 

przyjmowanych na bieżąco przez wskazaną przez Organizatora osobę. Zapisy trwają do 

momentu wyczerpania miejsc. 



12. Ceny biletów na jeden koncert z cyklu „Muzyczne Raczkowanie” wynoszą: 15 zł / osoba 

dorosła oraz 5zł / dziecko.  

13. Cena biletu na pojedyncze zajęcia z cyklu „Filharmonia Juniora” wynosi 20 zł / dziecko.  

14. Istnieje możliwość zakupu karnetu umożliwiającego wstęp na wszystkie koncerty z cyklu 

„Muzyczne Raczkowanie” oraz na wszystkie zajęcia z cyklu „Filharmonia Juniora”. Termin 

zakupu karnetu i cenę określa Organizator. 

15. Sprzedaż biletów wstępu oraz karnetów prowadzi kasa biletowa Filharmonii Gorzowskiej. 

16. Bilet wstępu (i / lub karnet) uprawnia do udziału w koncertach z cyklu „Muzyczne 

Raczkowanie” oraz zajęciach z cyklu „Filharmonia Juniora” i należy okazać go każdorazowo 

przed rozpoczęciem spotkania.  

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz rejestracji audio/video 

przebiegu koncertów z cyklu „Muzyczne Raczkowanie” oraz zajęć z cyklu „Filharmonia 

Juniora” w celach archiwalnych i promocyjnych, tj. zamieszczenia ich na stronie internetowej 

Filharmonii Gorzowskiej, na jej kanale youtube.com oraz na stronie funkcjonującej w ramach 

portalu facebook.com, a także ich wykorzystania w materiałach promocyjnych związanych 

z działalnością instytucji. 

18. Osoby uczestniczące w cyklach „Muzyczne Raczkowanie” oraz „Filharmonia Juniora”, 

po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i złożeniu na tę okoliczność stosownego 

oświadczenia, wyrażają jednocześnie nieodpłatną zgodę na utrwalanie ich wizerunku 

w formach opisanych w pkt. 17. i wykorzystanie go w określonym tam zakresie. 

Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty materialne uczestników 

poniesione podczas spotkania na terenie Filharmonii Gorzowskiej. 

20. W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub 

odwołania koncertu z cyklu „Muzyczne Raczkowanie” oraz zajęć z cyklu „Filharmonia 

Juniora”. 

20. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej www.filharmoniagorzowska.pl 

21. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W 

kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz innych ustaw. 

22. Administratorem danych osobowych uczestników spotkań jest Filharmonia Gorzowska, 

ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp. 

23. Przetwarzanie danych osobowych uczestników spotkań, następuje zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 922.). 

24. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych 

osobowych oraz prawo ich poprawiania. 


