
Regulamin uczestnictwa szkół i przedszkoli w działaniach edukacyjnych organizowanych 

przez Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską  

w sezonie 2014/2015 
 

1. Organizatorem i realizatorem działań w ramach programu edukacji muzycznej jest Centrum 

Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska.   

2. Za przygotowanie merytoryczne i logistyczne działań edukacyjnych każdorazowo odpowiada 

Organizator, gwarantując salę, przygotowanie merytoryczne oraz zapewniając udział wykonawców.    

3.  Działania edukacyjne odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego – od września do 

czerwca, w terminach wskazanych odpowiednio wcześniej przez Organizatora.  

4. Dokumentem gwarantującym udział przedszkola / szkoły w wybranych działaniach edukacyjnych 

jest wypełniona i przekazana Organizatorowi deklaracja uczestnictwa. Jej podpisanie jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

5. Uczestnictwo w wybranych działaniach edukacyjnych, wraz z podaniem orientacyjnej liczby 

chętnych, należy zgłaszać Organizatorowi  telefonicznie lub mailowo najpóźniej na dwa tygodnie 

przed  terminem ich realizacji.  

6. W razie rezygnacji z udziału w wybranych działaniach edukacyjnych już po zarezerwowaniu 

terminu,  placówka  zobowiązuje  się powiadomić o tym organizatora najpóźniej na  5 dni przed datą 

realizacji działań. 

7. O możliwości udziału w danych działaniach edukacyjnych decyduje kolejność zgłoszeń prowadzona 

na bieżąco przez wskazaną przez Organizatora osobę. Zapisy trwają do momentu wyczerpania 

miejsc.    

8. Opłata za udział  w jednych działaniach edukacyjnych wynosi 5 zł od  każdego uczestnika. 

Nauczyciele i opiekunowie grup biorą w nich udział  nieodpłatnie.  

9. Płatności należy dokonywać każdorazowo w kasie biletowej Filharmonii Gorzowskiej bezpośrednio 

przed rozpoczęciem działań edukacyjnych.  

10. Do udziału w działaniach edukacyjnych uprawnia bilet grupowy wystawiany przez Organizatora.  

11.  Czas trwania działań edukacyjnych wynosi: 

a/ 45 minut dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych (Akademia Muzyki),  

b/ 75 minut dla  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (otwarte próby generalne).  

12.  Za opiekę nad uczestnikami  działań edukacyjnych  na terenie CEA-FG odpowiadają nauczyciele 

lub osoby pełniące funkcję opiekunów, wyznaczone  przez daną placówkę.   

13.  Organizator ma prawo wykluczenia z udziału w działaniach edukacyjnych osób, które zakłócają ich 

przebieg lub zachowują się niestosownie. 

14.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty materialne uczestników. 

15.  Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania działań edukacyjnych wyłącznie w 

uzasadnionych wypadkach.    

16.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz do rejestracji przebiegu działań 

edukacyjnych w systemie audio/video do celów archiwalnych i promocyjnych. 

17.  Uczestnictwo w działań edukacyjnych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

regulaminu.  

 


