
Regulamin Kursu Misja Muzyka 2019

1. Wszyscy Uczestnicy kursu Misja Muzyka zobowiązani są do przestrzegania postanowień 
niniejszego regulaminu.

2. Wszyscy Uczestnicy kursu powinni dostosowywać się do poleceń prowadzących i 
organizatorów.

3. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci uczelni 
muzycznych.

4. Uczestnicy zgłaszani są w formie czynnej.
5. Uczestnicy niepełnoletni są pod opieką rodziców/opiekunów. Rodzic/opiekun pokrywa 

koszty zakwaterowania i wyżywienia.
6. W czasie kursu Uczestnicy będą doskonalić swój warsztat pod kierunkiem profesora 

prowadzącego, w czasie zajęć prowadzonych zgodnie z ustalonym indywidualnie 
harmonogramem.

7. Niepełnoletni Uczestnicy kursu znajdują się pod stałą opieką rodzica lub opiekuna.
8. Uczestnicy Kursu zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 6:00.
9. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez niepełnoletniego Uczestnika podczas pobytu na Kursie, a uczestnik 
pełnoletni ponosi osobistą odpowiedzialność za powierzone mienie.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione rzeczy osobiste, pieniądze czy 
dokumenty.

11. Zalecane jest posiadanie przez Uczestników ubezpieczenia od kosztów leczenia.
12. Na terenie ośrodka obowiązuje ścisły zakaz spożywania napojów alkoholowych, używania 

narkotyków czy środków odurzających oraz palenia tytoniu.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania koncertów, oraz publikowania w 

Internecie, na stronie internetowej Kursu nagrań i zdjęć z koncertów, w których będą brali 
udział Uczestnicy.

14. Uczestnicy powinni zgłaszać do organizatorów wszelkie nieprawidłowości związane z 
funkcjonowaniem na Kursie.

15. W przypadku odmowy dostosowania się do postanowień regulaminu Kursu Misja Muzyka, 
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pozbawienia takiej osoby statusu Uczestnika. W 
tej sytuacji Uczestnik zostaje zwolniony z Kursu, a organizator nie zwraca kosztów udziału 
w Kursie.

16. Każdy z Uczestników ma zagwarantowanych 5 indywidualnych lekcji (45 min.). Istnieje 
możliwość wykupienia lekcji indywidualnych w podwójnym wymiarze godzin.

17. Każdy z Uczestników ma zagwarantowaną próbę z akompaniatorem  przed koncertem. 
18. W podanym terminie każdy z uczestników zgłasza listę utworów lub fragmentów studiów 

orkiestrowych, nad którymi chce pracować podczas kursu.
19. Wszyscy Uczestnicy mogą wziąć udział w koncertach.
20. Zalecane jest przywiezienie nut dla akompaniatora, stroju koncertowego i pulpitu.
21. Liczba miejsc ograniczona.



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW MISTRZOWSKIEGO KURSU MUZYCZNEGO 
MISJA MUZYKA 2019

Zgodnie z art.13 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) – dalej rozporządzenie RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych uczestnika Kursu i jego rodziców/opiekunów prawnych jest
LEWART z siedzibą w Warszawie. Adres siedziby administratora to ul. Górczewska 226a/15, 01-460 
Warszawa. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) to 527 152 72 94.

Kontakt: misjamuzyka@lewart.eu

2. Dane osobowe uczestnika Kursu i jego rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą dla potrzeb 
obecnej i przyszłej rekrutacji w celu uczestnictwa w Mistrzowskim Kursie Muzycznym Misja Muzyka 2019 
i nie będą udostępniane innym odbiorcom na podst. art. 6. ust. 1 lit. a oraz na podst. art. 9 ust. 2 lit. d 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika Kursu i jego rodziców/opiekunów prawnych jest 
art. 6. ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Uczestnik Kursu lub jego rodzic/opiekun prawny mają prawo żądania od administratora:

•dostępu do danych dotyczących uczestnika,
•otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
•prostowania tych danych,
•usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma 
obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych 
osobowych okoliczności,
•otrzymania danych przekazanych firmie przez uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego.

5. Uczestnik Kursu lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe uczestnika Kursu i jego rodziców / opiekunów prawnych nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i 
odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO 
(Rozporządzenie 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).


