
REGULAMIN PÓŁKOLONI „MUZYCZNE LATO”  

11 - 15 LIPCA 2022,  

PRYWATNA SZKOŁA MUZYKI ROZRYWKOWEJ W NYSIE 

 

I 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Półkolonii „Muzyczne LATO” w terminie 11 - 15 lipca 2022 r. w godzinach  

8:00 – 16:00, zwanej dalej Półkolonią, jest Prywatna Szkoła Muzyki Rozrywkowej Michał Woźniak z 

siedzibą przy ul. Kolejowej 2 w Nysie, zwana dalej Organizatorem. 

II 

CEL I PRZEDMIOT WARSZTATÓW 

1. Celem półkolonii jest podniesienie poziomu edukacji muzycznej najmłodszych mieszkańców powiatu 

nyskiego, rozwijanie wrażliwości i twórczości w obszarze muzyki, kreatywnego myślenia oraz 

promowanie zdrowych aktywności ruchowych poprzez zabawę. 

2. Przedmiotem Półkolonii będą zajęcia grupowe takie jak: zabawy rytmiczno-melodyczne, nagrania 

słuchowiska, zespół wokalny, zajęcia aktywnego słuchania, zajęcia umuzykalniające, konkurs 

karaoke, wycieczka do muzeum militariów, ognisko, rejs motorówką po Jeziorze Nyskim, wyjście na 

kąpielisko „Frajda” 

 

III 

 

ZASADY WARSZTATÓW I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Półkolonii może zostać każda osoba fizyczna pomiędzy 7-13 rokiem życia. Uczestnicy 

zobowiązani są do uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.  

2. Każdy kandydat na Uczestnika Półkolonii zobowiązany jest w terminie do 1 lipca 2022 roku 

dostarczyć Organizatorowi (osobiście do jego siedziby, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) 

wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA dostępną w siedzibie oraz stronie internetowej Organizatora - 

www.psmr.nysa.pl .  

Adres e-mailowy, na który można przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia, to: psmr.nysa@gmail.com lub 

adres tradycyjny to: ul. Kolejowa 2, 48-300 Nysa z dopiskiem "Półkolonia".  

Telefon kontaktowy: 792 886 887  

Przesłanie Organizatorowi wypełnionej karty oznacza także zgodę Uczestnika na warunki niniejszego 

Regulaminu. Niezależnie od przesłania karty zgłoszenia drogą elektroniczną, każdy Uczestnik musi 

dostarczyć podpisaną jej papierową wersję w dniu rozpoczęcia Półkolonii.  



3. Organizator po zapoznaniu się z Kartą Zgłoszenia zweryfikuje uczestników do wzięcia udziału 

w Warsztatach i poinformuje ich drogą mailową o zakwalifikowaniu się bezpośrednio lub umieszczeniu 

uczestnika na liście osób rezerwowych. Maksymalna ilość uczestników wynosi 15 osób, a minimalna 

12 osób. 

Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest spełnienie wymagań formalnych, o których mowa w pkt. 

1, 2 i 3.  

4. Uczestnicy zakwalifikowani na Półkolonię mają obowiązek dokonać opłaty akredytacyjnej 

wynoszącej 790 zł (słownie: pięćset złotych) w terminie do 8 lipca 2022 r. na konto Organizatora:  

 

Pekao S.A: 65 1240 1675 1111 0010 9673 8181 z tytułem „Półkolonia + imię i nazwisko uczestnika”.  

Uwaga: opłata akredytacyjna nie obejmuje kosztów dojazdów do miejsc rozpoczęcia i zakończenia 

danych dni półkolonii. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuję się do transportu Uczestnika na miejsce 

prowadzenia półkolonii oraz jego odbioru. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Półkolonii, jeśli liczba zakwalifikowanych 

uczestników będzie mniejsza niż 12 osób. Jednocześnie organizator zobowiązuje się zwrócić pełną 

kwotę opłaty akredytacyjnej na konto bankowe Uczestnika do 14 dni po dniu wydania informacji o 

odwołaniu Półkolonii.  

IV 

 

ORGANIZACJA PRACY PÓŁKOLONII 

 

1. Organizator zapewnia opiekę Uczestnikom w trakcie trwania Półkolonii w godzinach 

 od 8:00 do 16:00. 

2. Orientacyjny plan dnia Półkolonii: 

  8:00 - 14:00 zajęcia tematyczne 

14:00 - 15:00 przerwa obiadowa 

15:00 - 16:00 zajęcia tematyczne 

3. Plan Półkolonii z szczegółowym planem każdego dnia zostanie wysłany Uczestnikom na, podany w 

Karcie Zgłoszeń, adres mailowy nie później niż dnia 11.07.2022r. 

4. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć Organizator zastrzega sobie, że czas oraz 

termin poszczególnych zajęć i atrakcji może ulec zmianie w trakcie trwania Półkolonii – decyzję 

podejmuje prowadzący Półkolonię, uzgadniając to z Uczestnikami. 

5. Uczestnicy nie są uprawnieni do rejestracji zajęć półkolonijnych (nagrań i zdjęć) oraz ich powielania 

bez uprzedniej zgody prowadzącego Półkolonię oraz ich uczestników.  

6. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się 

niestosownie, bez obowiązku zwrotu opłaty akredytacyjnej.  



V 

PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 

 

1. Uczestnicy Półkolonii wyrażają zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw do artystycznego 

wykonania na rzecz Organizatora. Przeniesienie praw o których mowa, obejmuje następujące pola 

eksploatacji:  

a) utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;  

b) utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;  

c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;  

d) umieszczenie zapisu artystycznego wykonania na stronie internetowej Organizatora, w mediach 

społecznościowych oraz kanałach YouTube.  

 

VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Półkolonii jest możliwa najpóźniej 10 dni przed datą ich rozpoczęcia. 

Wyłącznie w takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej przez 

Uczestnika opłaty. Rezygnacja z udziału w Półkolonii będzie przyjmowana wyłącznie w formie 

pisemnej. Koszty będą zwracane przelewem na rachunek bankowy uczestnika.  

2. Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo odwołania Półkolonii bez podania przyczyny. W takim 

przypadku uczestnikowi zostanie zwrócona cała opłata akredytacyjna. Uczestnik nie jest uprawniony 

do odszkodowania z tytułu odwołania Półkolonii przez Organizatora.  

3. Koszt naprawy lub usunięcia szkód poczynionych przez Uczestnika Półkoloni pokrywa uczestnik lub 

jego opiekun prawny.  

4. Wypełniając Kartę Zgłoszenia, Uczestnik Półkolonii wyraża zgodę na:  

a) przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym jest Prywatna Szkoła Muzyki 

Rozrywkowej Michał Woźniak, ul. Kolejowa 2, 48-300 Nysa, do celów związanych z organizacją 

Półkolonii zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.02.101.926 ze 

zm.).  

b) przesyłanie informacji dotyczących Półkolonii drogą elektroniczną przez Prywatna Szkoła Muzyki 

Rozrywkowej Michał Woźniak, ul. Kolejowa 2, 48-300 Nysa, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  


