Regulamin uczestnictwa szkół i przedszkoli w działaniach edukacyjnych
organizowanych przez Filharmonię Gorzowską
w sezonie 2017/2018
1. Organizatorem i realizatorem wydarzeń w ramach działań edukacyjnych tj. Akademii Muzyki, Otwartych
prób generalnych In Touch oraz Musicalu Akademia Pana Kleksa (spektakle w terminach grudniowych
i majowo/czerwcowych), zwanych dalej działaniami edukacyjnymi, jest Filharmonia Gorzowska, zwana
dalej Organizatorem.
2. Za przygotowanie merytoryczne i logistyczne działań edukacyjnych każdorazowo odpowiada Organizator,
gwarantując salę, przygotowanie merytoryczne prowadzących spotkania oraz zapewniając udział
wykonawców.
3. Działania edukacyjne odbywają się zgodnie z kalendarzem sezonu artystycznego 2017/2018, w terminach
wskazanych odpowiednio wcześniej przez Organizatora.
4. W celu zgłoszenia przedszkola/szkoły, zwanych dalej placówką, do udziału w działaniach edukacyjnych
należy wypełnić i przekazać Organizatorowi deklarację uczestnictwa stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Deklaracja zawiera oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego
Regulaminu.
5. Złożona deklaracja nie gwarantuje rezerwacji terminów działań edukacyjnych, w których placówka chce
wziąć udział.
6. Zapisy na wszystkie prowadzone działania edukacyjne prowadzone są telefonicznie przez osobę
odpowiedzialną wskazaną przez Organizatora.
7. Przy zgłaszaniu grupy przez placówkę należy podać orientacyjną liczbę osób wraz z ilością opiekunów oraz
zadeklarować formę zakupu biletów.
8. O możliwości udziału w danych działaniach edukacyjnych decyduje kolejność zgłoszeń prowadzona na
bieżąco przez Organizatora. Zapisy trwają do momentu wyczerpania miejsc.
9. Gwarancją zapewnienia miejsca na wybranych działaniach edukacyjne jest wykupienie biletów w czasie
wskazanym przez Organizatora.
10. Sprzedaż biletów wstępu dla grup zorganizowanych prowadzi kasa biletowa Filharmonii Gorzowskiej.
11. Ustala się następujące formy zakupu biletów:
a) wykupienie biletów w dniu wydarzenia – najpóźniej na 15 min. przed jego rozpoczęciem (dotyczy cyklu
Akademii Muzyki i otwartych prób generalnych In Touch),
b) przedterminowy wykup biletów w czasie wskazanym poniżej:
- cykl Akademia Muzyki – na tydzień przed pierwszym dniem rozpoczęcia audycji w danym miesiącu,
- Musical Akademia Pana Kleksa – na 3 tygodnie przed pierwszym spektaklem dla grup
zorganizowanych.
W przypadku upływu terminu wykupu biletów na Musical, rezerwacja zostaje zwolniona i wraca do
regularnej sprzedaży.
12. Ustala się następujące ceny biletów na poszczególne działania edukacyjne (cena za udział w pojedynczym
wydarzeniu):
a) cykl Akademia Muzyki – 7 zł / uczeń, opiekunowie / wstęp wolny,
b) otwarte próby generalne In Touch – 7 zł / uczeń, 10 zł / pozostali słuchacze, opiekunowie grup
zorganizowanych / wstęp wolny,
c) Musical Akademia Pana Kleksa – 10 zł / uczeń, opiekunowie / wstęp wolny.
13. Bilet wstępu uprawnia do udziału w określonym działaniu edukacyjnym i należy okazać go każdorazowo
przed rozpoczęciem wydarzenia.
14. Czas trwania poszczególnych działań edukacyjnych:
a) audycja muzyczna z cyklu Akademia Muzyki – 45 minut
b) otwarta próba generalna In Touch – 75 minut
c) Musical Akademia Pana Kleksa – 75 minut (bez przerwy).

15. Za opiekę nad uczestnikami działań edukacyjnych na terenie Filharmonii Gorzowskiej odpowiadają
nauczyciele oraz osoby wyznaczone w tym celu przez daną placówkę.
16. Organizator ma prawo wykluczenia z udziału w działaniach edukacyjnych grup, które nie dokonały
uprzedniej rezerwacji, nie posiadają biletu wstępu oraz tych uczestników, którzy zakłócają przebieg
wydarzenia.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty materialne uczestników działań
edukacyjnych.
18. W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca i programu
wydarzenia, a także do jego odwołania.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz rejestracji audio/video przebiegu spotkań
w ramach działań edukacyjnych 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.
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 dyrektorów placówek i osób odpowiedzialnych za kontakty
z organizatorem działań edukacyjnych jest Filharmonia Gorzowska, ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów
Wlkp.
23. Przetwarzanie danych osobowych dyrektorów placówek i osób odpowiedzialnych za kontakty
z organizatorem działań edukacyjnych, 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.

