
Regulamin „Warsztatów wokalno-studyjnych - płyta świąteczna” 

 

§ 1 

Organizator 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie TRYTON z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim (22-600) przy  

al. Południowej 46 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000769070,  

NIP: 921 203 83 25, REGON: 382438039 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

Głównym założeniem projektu jest realizacja warsztatów wokalno - studyjnych oraz umożliwienie wzięcia udziału 

w nagraniu płyty. 

§ 3 

Czas trwania 

Konkurs będzie składał się z następujących etapów: 

Termin: 1.09.2019 – 26.09.2019 (I etap) - Ogłoszenie konkursu. Zgłoszenia Uczestników 

Termin: 27.09.2019 - 30.09.2019 – Obrady Jury 

Termin: 30.09.2019 - Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu. Wyniki zostaną opublikowane na 

stronie www.tryton.edu.pl  

Termin: 1.10.2019 - 15.11.2019 (II etap) – warsztaty wokalno - studyjne 

Termin: 15.11.2019 - 10.12.2019 - prace finalizujące  

Termin: 14.12.2019 - 23.12.2019 – Występ Uczestników oraz rozdanie płyty podczas Wigilii Miejskiej w 

Tomaszowie Lubelskim 

Termin: 23.12.2019 - 31.12.2019 - Zakończenie projektu 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu, jednocześnie 

zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o tym fakcie. 

 

§ 4 

Uczestnicy Warsztatów 

Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci i młodzież uzdolnione muzycznie, które czynnie reprezentują powiat 

tomaszowski podczas wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych. 

 

§ 5 

Zasady wzięcia udziału 

1. Aby wziąć udział w warsztatach Uczestnicy wypełniają: 

 formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.tryton.edu.pl  

 

oraz przesyłają na adres: tryton.stowarzyszenie@gmail.com : 

 

 kopie dyplomów konkursowych (maksymalnie 10 sztuk) 

 nagranie demo dowolnej piosenki w formacie mp3  

 oświadczenie - dostępne na stronie www.tryton.edu.pl 

2. Pliki muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika 

3. Kopie dyplomów potwierdzających udział w konkursach (maksymalnie 10 sztuk)  



4. Liczba miejsc jest ograniczona. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Uczestnika podejmie specjalnie 

powołana przez Organizatora komisja. 

5. Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w warsztatach zostanie opublikowana na stronie 

www.tryton.edu.pl 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

7. Koszty dojazdów, posiłków, ubezpieczenia pokrywa Opiekun Uczestnika lub sam Uczestnik. 

§ 6 

Prawa autorskie 

1. Uczestnicy Warsztatów zobowiązują się do nieodpłatnej prezentacji własnej twórczości w trakcie 
nagrania płyty oraz koncertu promującego płytę 

2. Uczestnicy Warsztatów wyrażają nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na rzecz Organizatora na 
następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) utworu dowolną techniką, 
b) publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym, 
c) publiczne wykonanie i publiczne odtworzenie Utworu, 
d) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii i wizji 
przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach 
kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu 
e) zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz profilu Facebook, YouTube, Instagram 
Centrum Muzycznego TRYTON w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z utworem w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym. 
f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy 

3. Z chwilą wysłania zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora 
wizerunku uczestnika 
 

§ 7 

Dane osobowe 

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej 
zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Warsztatów jest 
Organizator Stowarzyszenie TRYTON z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Al. Południowa 46,  
22-600 Tomaszów Lubelski (dalej zwana „Administratorem”). 
 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych 
należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a także adres do korespondencji, 
do celów związanych z organizacją i promocją Warsztatów oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 
przez Administratora danych, w celu informacji, promocji oraz popularyzacji zdjęć i materiałów filmowych 
w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu 
 

3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest 
dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.  
 

4. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku 
zakwalifikowania się do udziału w warsztatach, którym efektem jest płyta. 
 

5. Do zakończenia Warsztatów Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w 
celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: 
tryton.stowarzyszenie@gmail.com wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w 
treści wiadomości należy podać nazwę Warsztatów, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału dane 
osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody 
przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Warsztatach oraz utratą prawa do udziału 
w nagraniu płyty, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego 
przetwarzania danych osobowych przez Organizatora 
 



6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie 
art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora 
danych osobowych związanych z realizacją Warsztatów 
 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w 
rozumieniu RODO. 
 

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Warsztatów, 
chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na 
obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 
 

9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych. 
 

10. Uczestnikom Warsztatów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Warsztatów, Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach jest możliwa najpóźniej 14 dni przed datą ich rozpoczęcia. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
3. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

KONTAKT: 
 
STOWARZYSZENIE TRYTON  

e-mail: tryton.stowarzyszenie@gmail.com 
www.tryton.edu.pl 
FB/szkola.tryton 
 
Koordynator projektu: 

Anna Czuchaj-Seńko 
tel: 730 555 425 
e-mail: czuchajanna@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Czajnia” w Tomaszowie Lubelskim 


