REGULAMIN
Warsztatów Jazzowych
pt: „odJAZZdowe Warsztaty Muzyczne”
Organizator
1. Organizatorem Warsztatów Jazzowych jest Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”
przy ul. Sportowej 24 w Dębicy oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.
2. Projekt skierowany jest do osób uzdolnionych muzycznie, zainteresowanych
rozwinięciem swoich umiejętności gry na instrumentach oraz poszerzeniem swoich
horyzontów z zakresu muzyki jazzowej i rozrywkowej.
3. Celem warsztatów jest promocja utalentowanych ludzi, popularyzacja twórczości
muzycznej, kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej oraz stworzenie
możliwości doskonalenia warsztatu instrumentalnego.
4. Organizator zaprasza do współudziału w organizacji jednostki samorządu
terytorialnego, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne, które chcą wnieść swój
wkład rzeczowy, finansowy bądź organizacyjny w przygotowanie i realizację
Warsztatów.
Czas, miejsce i przebieg
1. Warsztaty odbędą się 14 kwietnia br. w Dębicy w Domu Kultury Mors przy
ul. Sportowej 28 w Dębicy od godziny 11:00 do godziny 16:00 w dwóch grupach
(gitara i instrumenty klawiszowe). Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany daty
warsztatów, czasu i prowadzących z przyczyn losowych.
2. Warsztaty prowadzone będą przez zawodowych muzyków Jarosława Śmietanę
i Wojciecha Groborza
3. Projekt zakończy się wspólnym muzykowaniem uczestników z prowadzącymi
i profesjonalnymi muzykami jazzowymi pochodzącymi z środowiska dębickiego.
Uczestnicy konkursu
1. W warsztatach mogą wziąć udział mieszkańcy województwa podkarpackiego
zainteresowani doskonaleniem swoich umiejętności gry na instrumentach.
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie karty zgłoszenia
w terminie do 12 kwietnia br. Karta zgłoszenia dostępna będzie na stronie
www.uwierzwsiebie.pl i www.mokdebica.pl
3. Ilość uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach projektu
zostaną utworzone dwie grupy warsztatowe, po 30 osób z zastrzeżeniem że 50%
uczestników pochodzić będzie z Gminy Miasta Dębica.
Postanowienia organizacyjne
1. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną.
2. Organizator nie zapewnia instrumentów muzycznych i wzmacniaczy
instrumentalnych.
3. Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą być w dowolnym
momencie odwołane.
4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania ani
wyżywienia uczestników.

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora.
5. Uczestnik przystępujący do projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatorów projektu.

