
 

WARSZTATY WOKALNE DLA GŁOSÓW MĘSKICH 

REGULAMIN 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem warsztatów jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

2. Warsztaty wokalne dla głosów męskich (zwane w dalszej części regulaminu Warsztatami) 

odbędą się 1 kwietnia 2023 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

3. Warsztaty poprowadzi – Borys Somerschaf – wokalista, dyrygent, kompozytor i aranżer. 

4. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 

2. CEL WARSZTATÓW 

1. Doskonalenie umiejętności wokalno-muzycznych. 

2. Rozwijanie technicznego opanowania instrumentu – głosu: przeprowadzenie różnorodnych 

ćwiczeń rytmicznych, oddechowych i emisyjnych, które w efekcie końcowym winne 

poprowadzić uczestników wydarzenia w kierunku poprawnego wykorzystywania swojego 

głosu podczas śpiewu. 

3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

1. Warsztaty są przewidziane dla głosów męskich w dwóch kategorii wiekowych 

(zakwalifikowanie do kategorii wiekowej następuję w momencie podpisania przez 

Uczestnika karty zgłoszeniowej): 

a. do 20 lat 

b. od 21 lat 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany granic wiekowych tych kategorii ze względu 

na ilość zgłoszeń.  

3. Uczestnictwo w warsztatach jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym wypełnieniu  

i przesłaniu karty zgłoszenia (zał. nr 1 niniejszego regulaminu) do 29 marca 2023 roku na 

następujące adresy: 

• forma elektroniczna (skan podpisanej karty zgłoszeniowej):  

petro.chyryk@csklublin.pl 

(temat wiadomości: Warsztaty wokalne – Zgłoszenie: imię i nazwisko uczestnika) 

• forma papierowa (oryginał karty zgłoszeniowej): 

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 

Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 

Plac Teatralny 1 

20-029 Lublin 

dopisek: Warsztaty wokalne 



 

4. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

5. Potwierdzenie udziału w warsztatach zostanie wysłane na adres mailowy uczestnika podany 

na karcie zgłoszenia. 

6. Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa. 

7. Udział w warsztatach jest darmowy, a liczba miejsc jest ograniczona dlatego o możliwości 

udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz nie odpowiada za rzeczy zaginione lub 

pozostawione. 

9. Organizator nie zgłasza uczestnika do żadnego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby. 

10. Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną i multimedialną warsztatów, 

która będzie wykorzystywana bez ograniczeń czasowych w kontekście dokumentalnym, 

informacyjnym oraz promocyjnym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

4. INNE POSTANOWIENIA – DANE OSOBOWE 

1. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisy 

niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach 

dokumentujących i promujących Warsztaty. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części: RODO –

informujemy uczestników, że: 

1) Administratorem danych osobowych  uczestników Warsztatów jest Centrum Spotkania 

Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin, tel. 81441 56 70, e-mail: 

kancelaria@csklublin.pl 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się z nim kontaktować poprzez e-mail: 

iod@csklublin.pl  

3) Dane osobowe uczestników Warsztatów przetwarzane będą w celu związanym z realizacją 

zadań statutowych Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie 

uzasadnionego interesu administratora oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody osoby, której 

dane dotyczą.  

4) Dane osobowe uczestników Warsztatów mogą być udostępniane podmiotom trzecim w 

związku z realizowanymi usługami na ich rzecz oraz na rzecz Administratora podmiotom 
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uprawnionym do otrzymania danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów 

prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. 

5) Dane osobowe uczestników Warsztatów nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Dane osobowe uczestników Warsztatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej, a następnie przez okres wskazany w 

przepisach wydanych na postawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

7) Uczestnik Warsztatów posiada  prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a 

także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8) Uczestnik Warsztatów ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9) Cofnięcie zgody przez uczestnika Warsztatów na przetwarzanie danych może być 

dokonane po przesłaniu stosownej informacji na adres: Centrum Spotkania Kultur w 

Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin lub drogą e-mailową pod adresem: 

iod@csklublin.pl  

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędnym wymogiem 

uczestniczenia w Warsztatach, konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak 

możliwości uczestnictwa w Warsztatach. 

11) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

5. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia oraz oświadczenie 
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