Regulamin Zimowych Warsztatów Wokalnych
z ADAMEM CZAPLĄ
ORGANIZATOR:
Centrum Muzyczne TRYTON w Tomaszowie Lubelskim
DATA:
15.02.2022 r.
MIEJSCE:
Centrum Muzyczne TRYTON Tomaszów Lubelskim ul. Lwowska 80
PROGRAM WARSZTATÓW:
Warsztaty obejmują szeroki zakres wiedzy:


jak działa "Mój" głos, jak brzmi, jak go czuję i co go blokuje?;



świadome podejście do głosu;



poszukiwanie swobodnego, autentycznego głosu, wolnego od zbędnych manipulacji i nakładanych "masek";



głos jako instrument osadzony w naszym ciele;

 czynniki fizjologiczne, jak i psychologiczne wpływające na głos
ADAM CZAPLA:
wokalista, trener wokalny.
Od lat szkoli się, rozwija w zakresie techniki wokalnej i pracy nad głosem w Polsce i za granicą. Realizuje podejście
holistyczne, w oparciu o trening funkcjonalny głosu. Jego mentorem wokalnym jest austriacki nauczyciel śpiewu
i foniatra-laryngolog - dr Hubert Noe.
Trener wokalny oraz chórek w programie The Voice Kids TVP, The Voice Senior TVP.
Przez lata związany z Sienna Gospel Choir oraz formacją Sienna Singers, z którą doszedł do półfinału 9ej edycji
programu Mam Talent. Ekspert wokalny w programie "Super Dzieciak" w TV Polsat. Konsultant wokalny przy
przygotowaniach polskich reprezentantów w konkursie Eurowizji Junior w latach 2019-2021 roku.
Na swojej dotychczasowej drodze miał okazję pracować z setkami wokalistów, realizując treningi indywidualne,
warsztaty grupowe, a także asystując przy dziesiątkach nagrań studyjnych i pracach nad albumami zarówno jako
trener wokalny jak i aranżer chórków oraz wokal wspierający. Jego głos możecie usłyszeć w tle takich utworów jak
"Forever and a night" - Viki Gabor, "Zaskakuj mnie" Marcina Sójki, "I'll be standing" Ali Tracz czy "Hasta la vista" Carli
Fernandez.
W różnych formach pracował m.in z Viki Gabor, Anią Karwan, Martą Gałuszewską, Sarą James, Roksaną Węgiel,
Włodzimierzem Dębowskim (wokalista zespołu Łąki Łan), Jeremim Sikorskim, Alą Tracz czy zespołem 4Dreamers.
WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
1. Uczestnikiem Warsztatów mogą zostać wokaliści, od 11 roku życia.
Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia Organizatorowi ZGODY NA UDZIAŁ w warsztatach
(dostępnej na: www.tryton.edu.pl) podpisanej przez rodziców, bądź opiekunów prawnych.
2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny na: www.tryton.edu.pl) należy wypełnić i wysłać
najpóźniej do 30 stycznia 2022 roku
3. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Plan warsztatów:
15.02.2022 r. (wtorek)
1000- 1330 - zajęcia
1330-1430 - przerwa obiadowa (we własnym zakresie)

1430-1800 - zajęcia
Udział w warsztatach jest płatny. Całkowity koszt wynosi - 250 zł
5. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego, jednak nie później niż 31
stycznia 2022r. na konto Organizatora:
Centrum Muzyczne Anna Czuchaj-Seńko
ul. Słoneczna 8
22-680 Lubycza Królewska
Nr konta: 42 9101 0003 2020 0014 1152 0001
Tytuł przelewu: warsztaty wokalne 2022/imię i nazwisko uczestnika
6. Uwaga: opłata akredytacyjna nie obejmuje kosztów posiłków, podróży, noclegów oraz ubezpieczenia,
które uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.
7. Uczestnicy nie są uprawnieni do rejestrowania zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich powielania,
bez uprzedniej zgody prowadzącego warsztaty oraz ich uczestników.
8. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się
niestosownie, bez obowiązku zwrotu opłaty akredytacyjnej.
9. Uczestnicy sami dokonują ubezpieczenia na czas podróży i pobytu na Warsztatach.
10. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących
ryzyko zakażenia SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 obowiązującą w Centrum Muzycznym TRYTON
w Tomaszowie Lubelskim

PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
1. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na rzecz Organizatora na nieodpłatne:
a) utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;
b) utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;
c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;
d) rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja
występów konkursowych w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;
e) umieszczenie zapisu artystycznego wykonania na stronie internetowej Organizatora oraz na kanałach typu
YouTube, Facebook, Instagram
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach jest możliwa najpóźniej do 31 stycznia 2022 roku. Wyłącznie
w takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrotu akredytacji przelewem na rachunek bankowy
uczestnika.
2. Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo odwołania warsztatów w przypadku nieskompletowania
odpowiedniej ilości uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych. Wówczas uczestnikowi zostanie
zwrócona opłata akredytacyjna. Uczestnik nie jest uprawniony do odszkodowania z tytułu odwołania
Warsztatów przez Organizatora.
3. Koszt naprawy lub usunięcia szkód poczynionych przez uczestnika Warsztatów pokrywa uczestnik lub jego
opiekun prawny.
4. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na:
 na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym jest Centrum Muzyczne
Anna Czuchaj-Seńko z siedzibą w Lubyczy Królewskiej, przy ul Słonecznej 8,
do celów związanych z organizacją i promocją Warsztatów Wokalnych, zgodnie z ustawą
z dn. 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
 na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Administratora danych,
którym jest Centrum Muzyczne Anna Czuchaj-Seńko z siedzibą w Lubyczy Królewskiej,
przy ul. Słonecznej 8, w celu informacji, promocji oraz popularyzacji zdjęć i materiałów filmowych w
ogólnodostępnych
środkach
masowego
przekazu,
zgodnie
z
ustawą
z dn. 11.09.2015 o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2015r. poz. 1639)
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

6. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
KONTAKT:
Centrum Muzyczne TRYTON
tel: 730 555 425
e-mail: warsztaty.wokalne.tryton@gmail.com
www.tryton.edu.pl
FB/centrummuzycznetryton
IG/centrummuzycznetryton

