
REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH ON-LINE PT. „NIECH CIĘ USŁYSZĄ – 
WARSZTATY AKTORSKIE DLA MŁODZIEŻY” 

 

1. Organizatorem warsztatów online jest Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza 

Słowackiego w Koszalinie, zwany dalej Organizatorem i dofinansowane są przez 

Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w Sieci”.  

2. Warsztaty dofinansowane są przez Narodowe Centrum Kultury w ramach 

programu „Kultura w Sieci””.    

3. Warsztaty on-line adresowane są do młodzieży w wieku od 14 lat do 18 lat 

(decyduje rok urodzenia) z miejscowości liczących do 25 000 mieszkańców 

położonych w województwie zachodniopomorskim.  

4. Warsztaty realizowane są w dniach 26.07 2020 r. – 30.09.2020 r.  

5. Prowadzącymi warsztaty są aktorzy Bałtyckiego Teatru Dramatycznego  

im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie. 

6. Wymagania stawiane uczestnikom: 

a. umiejętność obsługi e-maila; 

b. umiejętność obsługi programów do obsługi videokonferencji; 

c. umiejętność nagrania plików dźwiękowych w formacie mp3 lub wav  

oraz przesłania ich poprzez serwis WeTransfer. 

d. wymagana minimalna prędkość łącza internetowego powinna wynosić 

512 kbps. W przypadku wolniejszego łącza mogą pojawić się zakłócenia 

obrazu i/lub dźwięku. 

7. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną  

na adres: warsztaty@btd.koszalin.pl w terminie od 15.07.2020 r. do 20.07.2020 r. 

(do godz. 23:59). 

8. Liczba miejsc ograniczona. 

9. Prawidłowe zgłoszenie musi zawierać: 

a. tytuł e-maila: NIECH CIĘ USŁYSZĄ; 

b. w treści maila: imię i nazwisko, data urodzenia oraz nr telefonu.  

W treści maila wstawić link do pobrania z serwisu WeTransfer 

zawierający następujące załączniki: 

  skan lub zdjęcia (JPG) wydrukowanych i wypełnionych czytelnie 

długopisem dokumentów: „Oświadczenie rodziców uczestników”, 



„Zgoda RODO na przetwarzanie danych”, „Aprobata na wyrażenie 

zgody RODO przez osobę małoletnią” ; 

  jeden plik dźwiękowy (mp3 lub wav) zawierający nagranie:  

- krótką wizytówkę (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce 

zamieszkania i  kilka słów o sobie z informacjami takimi jak: nazwa 

szkoły, która klasa, zainteresowania, ulubione książki, filmy, hobby, 

itp.) oraz nagranie interpretacyjne utworu literackiego wskazanego 

przez Organizatora w ogłoszeniu o rekrutacji do warsztatów  

on-line. 

c. Podanie terminów, w których uczestnik nie może brać udziału  

w warsztatach on-line. 

10. Zgłoszenie e-mailowe nie jest jednoznaczne z przyjęcie na warsztaty. 

11. Opłata za udział w warsztatach on-line wynosi 20,00 zł od osoby. Opłata wnoszona 

jest po zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w warsztatach on-line.  

12. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

13. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek zapoznać się i stosować do Regulaminu. 

14. Uczestnik podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

15. Uczestnik zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

16. Niedozwolone jest rejestrowanie zapisów audio bądź video warsztatów,  

tj. nagrywanie warsztatów oraz wykonywanie zdjęć lub zrzutów ekranu. 

17. Poprzez udział w warsztatach on-line uczestnik wyraża zgodę zamieszczenie 

danych osobowych na stronach internetowych i profilach w portalach 

społecznościowych Organizatora w publikacjach dotyczących warsztatów,  

w szczególności informujących o jego wynikach. 

18. Uczestnicy nie mogą zapraszać do uczestnictwa w warsztatach innych osób, 

uprzednio niezapisanych na podstawie niniejszego Regulaminu. 

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń umieszczanych na 

portalach społecznościowych oraz w innych mediach, poza wiedzą Organizatorów. 

 


