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Regulamin uczestnictwa w Wakacyjnych Warsztatach Instrumentalnych  

z Centrum Muzycznym TRYTON 

Zwierzyniec 2022 

 

 

 

I. Organizacja Warsztatów Instrumentalnych z Centrum Muzycznym TRYTON  

w Zwierzyńcu : 

1. Organizatorem Warsztatów Instrumentalnych jest Stowarzyszenie TRYTON  

z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy Alei Południowej 46 

2. Warsztaty Instrumentalne odbywają się w Ośrodku Wypoczynkowym ZACISZE  

w Zwierzyńcu ul. Rudka 5b z w dniach 22 - 30 lipca 2022 r. 

3. Całkowity koszt Warsztatów Instrumentalnych wynosi:  

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ NA WARSZTATY CAŁKOWITY KOSZT 

 wpłata zadatku 600 zł do 7 dni od wysłania formularza,  
ale nie później niż 28 lutego 2022 

 druga rata 600 zł do 30 kwietnia 2022 

 trzecia rata 690 zł do 30 czerwca 2022 

 
1890 zł 

 

II. Cele Warsztatów Instrumentalnych  

1. Podwyższenie umiejętności instrumentalnych uczestników 

2. Doskonalenie pod względem: technik gry na instrumentach, gry zespołowej 

3. Pobudzanie kreatywności i motywacji do rozwoju artystycznego 

4. Poszerzanie muzycznych horyzontów 

III. Warunki uczestnictwa:  

1. Na Warsztaty Instrumentalne zapraszamy osoby w wieku  9 - 19 lat 

2. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajduje się  

na stronie www.tryton.edu.pl  

3. Do zgłoszenia należy wysłać skan Karty Obozowej (najpóźniej do 30 czerwca 2022r.)  

na adres e-mail: warsztaty.wokalne.tryton@gmail.com , która musi być podpisana przez 

obojga rodziców. 

Oryginał Karty Obozowej należy dostarczyć pierwszego dnia Warsztatów 

Instrumentalnych 

 

4. Kolejny krok to wpłata pierwszej raty na konto Organizatora Warsztatów 

Instrumentalnych w wysokości 600,- zł (terminy w tabeli) 

Konto Organizatora: 

Stowarzyszenie TRYTON 

ul. Aleja Południowa 46 

22-600 Tomaszów Lubelski  

Nr konta: 02 9101 0003 2020 0013 5412 0001 

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe/warsztaty instrumentalne / imię i 

nazwisko uczestnika/pierwsza rata 

 

5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny ze skreśleniem z listy 

uczestników Warsztatów Instrumentalnych  

 

IV. Warunki rezygnacji : 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach Instrumentalnych odbywa się w formie 

pisemnej (mailowej) nadesłanej minimum 30 dni przed datą ich rozpoczęcia. Wyłącznie  

w takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej raty przelewem na 

wskazany rachunek bankowy. UWAGA: Wpłacony zadatek nie zostaje zwracany.  

2. Istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty w pełni w przypadku,  

gdy rezygnujący Uczestnik znajdzie na swoje miejsce innego Uczestnika.  

3. W przypadku opuszczenia uczestnika  Warsztatów Instrumentalnych podczas trwania 

obozu z przyczyn niezależnych od Organizatora, spowodowanych decyzją 

Rodziców/Opiekunów prawnych - organizację i koszty powrotu ponoszą 

Rodzice/Opiekunowie prawni.  

4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty na rzecz Organizatora bądź jej 

części w przypadku niepełnego udziału w Warsztatach Instrumentalnych z przyczyn,  

za które Organizator nie odpowiada. W szczególności zwrot całości bądź części wpłaconej 

kwoty nie przysługuje Uczestnikowi, wobec którego zastosowano karę przewidzianą w 

punkcie X.2.g  

 

 

http://www.tryton.edu.pl/
mailto:warsztaty.wokalne.tryton@gmail.com
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V. Obowiązki Organizatora : 

Organizator w ramach Warsztatów Instrumentalnych zapewnia:  

1. Zakwaterowanie: w pokojach mieszkalnych 3 lub 4 osobowych z pełnym węzłem 

sanitarnym w  Ośrodku Wypoczynkowym ZACISZE w miejscowości Zwierzyniec 

http://www.zacisze.zwierzyniec.com/index.html 

2. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad + podwieczorek, kolację  

3. Opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawców  

 4. Ubezpieczenie Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania 

Warsztatów Instrumentalnych 

5. Wykwalifikowaną kadrę instruktorską.  

6. Gry i zabawy w zależności od warunków pogodowych  

7. Zorganizowanie Koncertu Finałowego w dniu 29 lipca 2022 r. o godz. 19:00, podczas 

którego Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania nabytych na warsztatach 

umiejętności. Koncert będzie zorganizowany przy współpracy z Centrum Kultury 

 w Zwierzyńcu. W zależności od warunków atmosferycznych odbędzie się w plenerze 

 lub w sali kinowej. Rodzicom, którzy nie będą mogli dojechać zorganizujemy transmisję 

on-line. 

8. Dodatkowe atrakcje, takie jak: wycieczki, ognisko, karaoke, konkursy, seanse filmowe, 

dyskoteka, lokalne atrakcje  

9. Organizator zobowiązuje się zgłosić wyjazd do Kuratorium Oświaty.  

VI. Przeniesienie praw i nieodpłatne wykonywanie obowiązków : 

1. Uczestnicy zobowiązują się do nieodpłatnej prezentacji własnych umiejętności w trakcie 

trwania Warsztatów Instrumentalnych  

2. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora 

prawa do artystycznych wykonań z prawem przenoszenia na osoby trzecie.  

3. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. VI.2 obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

 utrwalenie wizerunku za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej  

i cyfrowej 

 utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej 

 kopiowanie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego  

i cyfrowego zapisu  

 wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy,  

na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenie 

oraz najem egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie 

rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób,  

w tym rejestracja i transmisja występów 

 umieszczenie zapisów artystycznych wykonań na stronie internetowej, portalach 

społecznościowych, itp. 

 publiczne odtwarzanie 

 

VII. Prawa Uczestnika : 

Każdy Uczestnik Warsztatów Instrumentalnych ma prawo do:  

1. Pełnego wykorzystania programu Warsztatów Instrumentalnych 

2. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno – sportowych znajdujących się  

w Ośrodku Wczasowym, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą Wychowawcy 

3. Zgłaszania Kadrze Warsztatów Instrumentalnych uwag dotyczących programu oraz 

organizacji zajęć.  

4. Wnoszenia własnych propozycji do programu Warsztatów Instrumentalnych 

5. Uzyskania pomocy w każdej sprawie ze strony Kadry Warsztatów Instrumentalnych i 

Ośrodka Wypoczynkowego.  

6. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.  

7. Kontaktowania się z Rodzicami/Opiekunami prawnymi oraz innymi osobami  

w wyznaczonych porach (13:30 - 14:30 ; 21:00 - 22:00) 

8. Przyjmowania gości podczas Warsztatów Instrumentalnych za zgodą Kadry 

VIII. Obowiązki Uczestnika : 

Każdy Uczestnik Warsztatów Instrumentalnych ma obowiązek : 

1. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, w tym godzin porannego 

wstawania i ciszy nocnej). Punktualnego stawiania się na zbiórkach, posiłkach, zajęciach 

oraz aktywnego w nich udziału.  

2. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.  

3. Brania czynnego udziału w wyznaczonych dyżurach 

4. Wykonywania poleceń Kadry Warsztatów Instrumentalnych: Kierownika, 

Wychowawców i Instruktorów.  

5. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa 

podczas zajęć oraz wszystkich wyjść poza Ośrodek Wczasowy i atrakcji dodatkowych. 

6. Okazywania szacunku i kultury wobec innych Uczestników, Kadry  

oraz personelu zatrudnionego w Ośrodku Wczasowym. 
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7. Dbania o wyposażenia Ośrodka Wczasowego i sprzęt muzyczny. Za każdą zawinioną 

przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą Rodzice/Opiekunowie 

prawni.  

8. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla Uczestników 

Warsztatów Instrumentalnych 

9. Niesienia wzajemnej pomocy, w szczególności młodszym Uczestnikom Warsztatów 

Instrumentalnych 

10. Uczestnik zobowiązany jest informować Kadrę o każdej chorobie lub złym 

samopoczuciu.  

IX. Uczestnikom obozu zabrania się : 

1. Zakłócania ciszy nocnej, która trwa od 22:00 do 8:00.  

2. Samowolnego opuszczania terenu Ośrodka Wczasowego, samowolnego oddalania się 

od grupy podczas zajęć, spacerów, wycieczek.  

3.Posiadania i spożywania substancji odurzających (tj. papierosy, alkohol, narkotyki, 

dopalacze itp.), odbywania stosunków płciowych.  

4. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów 

łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających 

bezpieczeństwu Uczestników.  

5. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych  

6. Przebywania w innych pokojach niż własny podczas ciszy nocnej.  

7. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru Kadry.  

8. Przywłaszczania cudzych rzeczy.  

9. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP,  

oraz przepisami przeciwpożarowymi.  

X. Nagrody i kary : 

1. Za wzorowe zachowanie, pomoc i udział w organizacji Warsztatów Instrumentalnych 

przewidziane są następujące nagrody:  

a) Pochwała Wychowawcy  

b) Pochwała Kierownika i powiadomienie Rodziców/Opiekunów prawnych 

c) Nagrody rzeczowe  

2. Za nieprzestrzeganie Regulaminu przewiduje się następujące kary:  

a) Upomnienie indywidualne przez Wychowawcę grupy  

b) Konfiskata mienia (w przypadku posiadania przedmiotów zagrażających życiu  

lub zdrowiu Uczestników takich jak: noże, materiały pirotechniczne)  

c) Wykluczenie z udziały w zajęciach  

d) Dodatkowe obowiązki  

e) Upomnienie przez Kierownika Warsztatów Instrumentalnych 

f) Powiadomienie Rodziców/Opiekunów prawnych o niewłaściwym zachowaniu  

g) Wydalenie z placówki. W takim przypadku Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany  

w ciągu 48 godzin do zabrania Uczestnika z Warsztatów Instrumentalnych na koszt własny  

3. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o jego rodzaju decyduje 

jednoosobowo wskazany przez Organizatora Kierownik Warsztatów Instrumentalnych. 

Kierownik może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego 

stosowania pozostałych środków dyscyplinujących. Kierownik Warsztatów 

Instrumentalnych może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących 

łącznie.  

 

XI. Postanowienia końcowe : 

1.Dojazd i powrót z Warsztatów Wokalnych we własnym zakresie. Jeśli niepełnoletniego 

uczestnika odbiera inna osoba, wówczas rodzice / opiekunowie prawni wypełniają 

upoważnienie, które znajduje się na końcu karty. 

UWAGA! 

Istnieje możliwość zorganizowania dojazdu na trasach Warszawa-Zwierzyniec w dniu 22 

lipca oraz Zwierzyniec-Warszawa w dniu 30 lipca, za dodatkową opłatą, która zależna 

będzie od ilości chętnych. 

2.Społeczność Warsztatów Instrumentalnych tworzą wszyscy Uczestnicy oraz Kadra: 

Kierownik, Wychowawcy i Instruktorzy.  

3. Uczestnicy podzieleni są na grupy. Każda grupa ma swojego Wychowawcę, który na 

czas trwania Warsztatów Instrumentalnych zastępuje Rodziców/Opiekunów prawnych. . 

4. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, przybory 

toaletowe, itp. 

5. O wszelkiego rodzaju wypadkach losowych czy innych incydentach mających miejsce na 

turnusie uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić wychowawcę, kierownika obozu 

lub inną osobę, będącą w kadrze. 

6. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą na wypoczynek krajowy książeczkę zdrowia  

i legitymację szkolną. 

7. Rodzice/Opiekunowie prawni w czasie trwania Warsztatów Instrumentalnych w 

sprawach dotyczących Uczestników kontaktują się w pierwszej kolejności z Wychowawcą 

grupy, a w uzasadnionych przypadkach z Kierownikiem.  
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8. Korzystanie z telefonów komórkowych nie jest możliwe podczas zajęć. Jeśli zajdzie taka 

potrzeba Wychowawca ma prawo deponować telefony komórkowe.  

9. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania Uczestnika z Regulaminem 

przed rozpoczęciem Warsztatów Instrumentalnych  

10. Regulamin obowiązuje Uczestników od momentu przyjazdu do Ośrodka 

Wypoczynkowego, w którym będą odbywały się Warsztaty Instrumentalnych, do 

momentu przekazania Uczestnika Rodzicom/Opiekunom prawnym.  

11. Organizatorzy oraz Kadra nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy 

wartościowe oraz rzeczy pozostawione lub zniszczone podczas pobytu i w środkach 

transportu.  

12. Rodzice/Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone  

przez Uczestnika podczas  zorganizowanej podróży i pobytu na Warsztatach 

Instrumentalnych 

13. W razie konieczności skonsultowania z lekarzem stanu zdrowia Uczestnika podczas 

trwania warsztatów Rodzice/Opiekunowie prawni ponoszą koszty leczenia Uczestnika.  

14. Kadra nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu Uczestnika 

spowodowany udziałem w zajęciach sportowych, wycieczkach, jeśli powstał w wyniku 

zatajenia informacji o wadach wrodzonych, przebytych chorobach, urazach Uczestnika  

lub podaniem nieprawidłowych informacji, a także nieprzestrzeganiem przez Uczestnika 

poleceń Wychowawców i Kadry.  

15. Filmowanie oraz fotografowanie podczas Warsztatów Instrumentalnych możliwe jest 

tylko za zgodą prowadzącego. Organizator zabrania uczestnikom rejestrację zajęć 

warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich powielania, bez uprzedniej zgody wykładowcy i 

pozostałych członków grupy uczestniczących w warsztatach.  

16. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu Warsztatów Instrumentalnych, 

uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny (rodziców lub 

opiekunów). 

17. Uczestnik (rodzice, lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone podczas pobytu na wypoczynku.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian programu oraz warunków 

Regulaminu. 

 

Uwaga !!!  

Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  

i wykorzystywanie wizerunku przez Administratora danych,  

którym jest Stowarzyszenie TRYTON z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Aleja 

Południowa 46 w celach związanych z organizacją, przebiegiem oraz promocją 

warsztatów. Zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o Prawie Autorskim i Prawach 

Pokrewnych (Dz. U. 2015r. poz. 1639) 

RAMOWY PLAN WARSZTATÓW 

Piątek (22lipca) 

12:00 - 13:00 Zakwaterowanie 

13:00 - 13:30 Obiad 

13:30 - 14:30 Przerwa poobiednia  

14:30 - 18:00 Spotkanie integracyjne 

18:00 - 19:00 Kolacja 

19:00 - 21:00 Wieczorne zajęcia programowe 

21:00 - 22:00 Toaleta wieczorna    

22:00 Cisza nocna 

 

Sobota (23 lipca) - Czwartek (28 lipca) 

8:00 – 8:30 Pobudka, toaleta poranna 

8:30 – 9:00 Śniadanie 

9:00 – 13:00 Zajęcia programowe  

13:00 – 13:30 Obiad 
13:30 – 14:30 Poobiedni wypoczynek - Rozmowy telefoniczne dozwolone :) 

14:30 – 18:00 Zajęcia programowe  

18:00 – 19:00 Kolacja 

19:00 – 21:00 Wieczorne zajęcia programowe 

21:00 – 22:00 Toaleta wieczorna, relaksacja - Rozmowy telefoniczne dozwolone :) 

22:00 Cisza nocna 

Piątek (29 lipca) 

8:00 - 8:30 Pobudka, toaleta poranna 

8:30 - 9:00 Śniadanie 

9:00 - 13:00 Próby do koncertu 

13:00 - 13:30 Obiad 

13:30 - 14:30 Poobiedni wypoczynek  

14:30 - 17:30 Próby do koncertu 

17:30 - 18:00 Kolacja 



5 
 

19:00 - 21:00 Koncert finałowy Warsztatów Wokalnych  
21:00 – 22:00 Toaleta wieczorna, relaksacja  

22:00 Cisza nocna 

Sobota (30 lipca) 

8:00 - 8:30 Pobudka, toaleta poranna 

8:30 - 9:00 Śniadanie 

9:00 - 10:00 Spotkanie podsumowujące 

10:00 - 11:00 Wyjazd uczestników 

 

* Jeśli zajdzie taka potrzeba Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin. 

Ostateczny plan zostanie udostępniony uczestnikom na początku lipca 2022 r. 

 

 

 

 

 


