
   

REGULAMIN   

Warsztatów Wokalnych 

Organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną                                            

im. Pantaleona Szumana w Pile, a realizowanych przez                                                 

Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile.  

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w warsztatach wokalnych.  

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestnika warsztatów.  

3. W warsztatach wokalnych  może brać udział 45 osób.  

4. Udział w warsztatach wokalnych jest bezpłatny.  

§ 2.  

ORGANIZATORZY  

Organizatorem warsztatów wokalnych jest: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczną im. Pantaleona 

Szumana w Pile, a za realizację  odpowiada Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile.  

§ 3.  

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA  

Przedsięwzięcie finansowane jest z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.   

§ 4.  

UCZESTNICY WARSZTATÓW WOKALNYCH  

W warsztatach wokalnych mogą brać udział uczniowie (od 6-ego  do 19-ego roku życia), którzy 

wypełnią i przekażą do sekretariatu   MDK „ISKRA” kartę zgłoszenia uczestnictwa, stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.      

§ 5.  

TERMINY REALIZACJI WARSZTATÓW WOKALNYCH  

Warsztaty wokalne odbędą się codziennie w terminie 1– 6 października 2019 r.  

 

§ 6.  

MIEJSCE REALIZACJI WARSZTATÓW WOKALNYCH  

Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” 

 

 

 

 

 



§ 7.  

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA NADZÓR I ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW 

WOKALNYCH ZE STRONY MDK „ISKRA” 

Osoba do kontaktu z ramienia  MDK „ISKRA” – p. Iwona Brandenburger e-mail: biuro@mdk.pila.pl 

lub tel. 67 212 69 70  

§ 8.  

PROCES REKRUTACJI  

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach wokalnych jest złożenie w sekretariacie MDK „ISKRA” 

w formie papierowej, wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej.  

2. Sekretariat MDK „ISKRA” znajduje się pod adresem: ul. Okrzei 9, 64-920 Piła.  

3. Formularz Karty zgłoszenia jest dostępny w sekretariacie MDK „ISKRA” oraz na stronie 

internetowej http://mdk.pila.pl/razem-dla-niepodleglej/ 

4. Ilość miejsc jest ograniczona. 

5. Termin składania Kart zgłoszenia upływa w dniu 27.09.2019 r. (piątek) do godz.15.00.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu zapisów i składania kart w przypadku 

wcześniejszego wyczerpania ilości miejsc przed datą wskazaną  w pkt. 5.    

 

§ 9.  

ZASADY REKRUTACJI  

1. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i ciągły z zastrzeżeniem § 8 pkt 6. i rozpocznie się 

z chwilą publikacji ogłoszenia o warsztatach na stronie www.mdk.pila.pl i wszystkich Partnerów 

projektu oraz z chwilą rozpowszechnienia informacji na plakatach.  

2. Kompletne i poprawne Karty zgłoszeniowe wprowadzane będą wg daty ich wpływu do rejestru 

utworzonego dla potrzeb warsztatów wokalnych. Na tej podstawie będzie tworzona lista 

uczestników.  

3. Za moment zakwalifikowania się na warsztaty wokalne przyjmuje się datę przyjęcia podpisanej 

i złożonej Karty zgłoszeniowej w sekretariacie MDK „ISKRA”.  

 

§ 10.  

                             OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WARSZTATÓW WOKALNYCH  

1. Warsztaty przeznaczone są dla osób rozwijających pasje wokalne. 

2. Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do: 

- codziennego udziału w warsztatach; 

- grupowego przygotowania ozdób i elementów scenografii na koncert; 

- udziału w koncercie podsumowującym warsztaty. 

3. Jednorazowa nieobecność wyklucza z dalszego udziału w warsztatach. 
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§ 11.  

  

PROGRAM WARSZTATÓW WOKALNYCH 

  

1. Głównym celem realizacji projektu jest: 

a) zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania historii lokalnej–małych ojczyzn,  

b) poznanie i utrwalenie repertuaru polskich pieśni i piosenek religijnych, rycerskich, staropolskich, 

żołnierskich, historycznych, patriotycznych, mówiących o miłości do ojczyzny, 

c) wspieranie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia przez formy aktywności 

artystycznej, 

d) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, 

e) budowanie podstaw patriotyzmu, 

f) poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego dla wykonawstwa pieśni narodowych 

i patriotycznych, 

g) upamiętnienie postaci bohaterów narodowych. 

 

Ramowy program warsztatów wokalnych : 

 

1 – 4 października (wtorek-piątek) 

15.00 – 20.00 – zajęcia wokalne (praca z podziałem na grupy) 

3 - 4 października (czwartek, piątek) 

16.00 – 18.00 - warsztaty plastyczne- przygotowanie elementów scenografii,  

5 października (sobota) 

10.00 – 12.00 – zajęcia wokalne, przygotowanie scenografii 

12.00 – 14.00 – próba generalna na sali widowiskowej 

6 października 

14.00 – próba generalna na sali widowiskowej 

16.00 „Koncert piosenki patriotycznej” na sali widowiskowej 

 

  

§ 12.  

    

REZYGNACJA  

  

1. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z warsztatów bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej, 

w przypadku gdy :  

- rezygnacja zgłoszona została do sekretariatu MDK „ISKRA” do 7 dni przed  terminem warsztatów 

wokalnych – bez podania przyczyny,  

- rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub losowymi.  

  

 

 

 

 

 



§ 13.  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1. Organizator zastrzega sobie zmiany Regulaminu, bądź wprowadzania dodatkowych postanowień, 

które wymagają zachowania formy pisemnej. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny 

będzie w sekretariacie MDK „ISKRA” oraz na stronie internetowej www.mdk.pila.pl  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w wyniku 

negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. W sprawach 

nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, 

w tym przepisy Kodeksu cywilnego.  
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