
REGULAMIN „Warsztatów gitarowo-wokalnych w ramach Muzycznej 
Stajni MDK"

Informacje ogólne:

1. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, ul. Przemysłowa 3 D 

Tel.  63 243 77 17.; www.mdkkonin.pl, e--mail: sekretariat@mdkkonin.pl

2. Termin:

Od 5 do 7 listopada 2021 r

3. Miejsce warsztatów :

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie 

4. Cel:

- edukacja kulturalna i artystyczna z zakresu śpiewu oraz gry na gitarze

- współpraca muzyków w zespole 

- integracja środowiska muzycznego, w tym muzyków początkujących z 
profesjonalnymi artystami,

- propagowanie aktywności muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Na potrzeby niniejszego regulaminu, dla „Warsztatów gitarowo-wokalnych w 
ramach Muzycznej Stajni MDK" przyjmuje się nazwę skróconą: „MS2021”.

6. Oficjalnym źródłem informacji na temat MS2021 jest strona internetowa: 
WWW.mdkkonin.pl

7. Program:

Program „MS2021” składa się z trzech dni warsztatowych oraz koncertu. 
Szczegółowe informacje zostaną podane po zapisaniu się na warsztaty. 

8. Prowadzący warsztaty MS2021:

a) Gitara:  Andrzej Herbata Herbowski 

b) Wokal : Sylwia Dziardziel 

9. Koncert:

W ramach MS2021 odbędzie się koncert, na który obowiązują darmowe 
wejściówki do odbioru w MDK w Koninie. Liczba miejsc ograniczona. 

10. Warunki uczestnictwa w warsztatach MS2021 :



-  dokonanie wpłaty – 160 zł  lub 100 zł ( dla uczestników zajęć w MDK ) do 31 
października 2021 

* na konto MDK w Koninie – numer konta – 68 1560  0013 2310 4333 1000 0001 
z dopiskiem Warsztaty Gitarowo-Wokalne 

* w kasie MDK w Koninie, ul. Przemysłowa 3 D  ( od poniedziałku do piątku w 
godz.  od 8 do 15.30 ) 

-  wysłanie zgłoszenia na adres – sekretariat@mdkkonin.pl albo osobiście w kasie 
MDK w Koninie, ul. Przemysłowa 3 D

11. Wycofanie z uczestnictwa i zwrot wpłat:

Po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo w MS2021 zwrot następuje jedynie w 
przypadku odwołania imprezy

12. Zgłoszenie do udziału w MS2021 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu.

13. Dane osobowe uczestników MS2021 będą przetwarzane na podstawie Ustawy
o ochronie danych

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U 2018, poz.1000 oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1)

14. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich 
w Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w MS2021.

15. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który 
jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym 
regulaminie.

16. Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora ( z powodu 
niewystarczającej liczby uczestników lub innych ) mogą być w dowolnym 
momencie odwołane.
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