Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/D/2020
Dyrektora Ośrodka
Chopinowskiego w Szafarni
z 1 marca 2020 r.

REGULAMIN AUDYCJI
OŚRODKA CHOPINOWSKIEGO W SZAFARNI

§ 1. PRZEPISY OGÓLNE
1. Regulamin audycji Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni zwany dalej „Regulaminem”
określa obowiązujące zasady podczas uczestnictwa w audycjach muzycznych,
zwiedzania oraz korzystania z budynku instytucji.
2. Osoba dokonująca rezerwacji terminu audycji, zwana dalej „Zamawiającym”
zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Złożenie rezerwacji
równoznaczne jest z akceptacją jego warunków oraz przestrzegania niniejszych zasad.
3. Uczestnicy audycji muzycznych, zwani dalej „Uczestnikami audycji” zobowiązani są
do przestrzegania postanowień Regulaminu.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Zamawiającego i/lub Uczestników
audycji, Ośrodek zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia audycji
oraz odmówienia dalszego zwiedzania obiektu. Wszelkie koszty związane
z zamówieniem audycji nie zostaną zwrócone.
§2. ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDYCJI
1. Miejscem realizacji audycji jest Ośrodek Chopinowski w Szafarni. Na specjalne
życzenie Zamawiającego audycje mogą być realizowane poza siedzibą instytucji.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć grupy zorganizowane. Audycje przeznaczone są dla
osób dorosłych, młodzieży, dzieci i grup mieszanych. Maksymalna liczba uczestników
jednych zajęć może wynieść 55 osób.
3. W przypadku grup szkolnych i przedszkolnych podczas zajęć wymagana jest obecność
opiekunów.

4. Każda z audycji składa się z opowieści na wybrany temat przeplatanej muzyką
Fryderyka Chopina wykonywaną na żywo. Tematy audycji i czas trwania

poszczególnych zajęć zostały podane na stronie internetowej Ośrodka, w zakładce
Edukacja. Treść i forma zajęć dostosowywana jest do wieku uczestników i preferencji
grupy.
5. Po uprzedniej ustnej zgodzie uczestników i/lub opiekuna grupy audycje mogą być
fotografowane lub filmowane w całości lub części. Udział w audycji jest
równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na rejestrację lub zapis audycji (w
tym wizerunku uczestników) oraz na pokazywanie lub rozpowszechnianie tego
materiału na stronach internetowych i w materiałach promocyjnych Ośrodka.
Uczestnikowi lub jego prawnemu opiekunowi nie przysługują żadne roszczenie wobec
Ośrodka z tego tytułu.
6. Każda audycja wymaga wcześniejszej rezerwacji.
7. Audycje realizowane są odpłatnie.
§ 3. ZASADY REZERWACJI I PŁATNOŚCI
1. Podczas rezerwacji Zamawiający zobowiązany jest do:
a) podania danych kontaktowych tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu
kontaktowego i/lub e–maila;
b) wyboru tematu audycji (w przypadku braku informacji o temacie audycji,
odgórnie wybrana zostaje audycja pt. „Chopin – geniusz wszechstronny”);
c) podania informacji na temat grupy (liczba i wiek uczestników, specjalne
potrzeby grupy itp.);
d) telefonicznego potwierdzenia rezerwacji nie później niż 3 dni przed
planowanym terminem audycji.
2. Przekazując dane osobowe Zamawiający wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach
dokonania rezerwacji terminu audycji muzycznej w Ośrodku Chopinowskim
w Szafarni, Szafarnia 1, 87-404 Radomin, który będzie ich administratorem. Będą one
przetwarzane na podstawie i w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ogólnym
o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i odrębnych ustawach. Zamawiający ma do
nich wgląd, jak również prawo do ich poprawiania. Zamawiający oświadcza, że
posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, lecz koniecznie do dokonania
rezerwacji. Wszelkie pytania i wnioski należy kierować pod adres:
iod@szafarnia.art.pl.
3. W przypadku realnego ryzyka spóźnienia, Zamawiający zobowiązany jest do
telefonicznego poinformowania pracownika Ośrodka o późniejszym przyjeździe
grupy. Brak kontaktu telefonicznego równoznaczny jest ze skróceniem czasu audycji.
W przypadku spóźnień ponad godzinę Ośrodek zastrzega sobie prawo do całkowitego
odwołania rezerwacji.
4. Wysokość opłat standardowych za audycje muzyczne podana jest na stronie
internetowej Ośrodka. Ceny za dodatkowe usługi, niestandardowe formy zajęć,
audycje poza siedzibą instytucji należy ustalić z pracownikiem Ośrodka.

5. Opłatę za Audycję muzyczną można dokonać przelewem bankowym lub na miejscu
w kasie Ośrodka. Ośrodek wystawia faktury VAT na wcześniejszy wniosek
Zamawiającego.

§ 4. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS AUDYCJI
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka, mają obowiązek stosować się do
zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu.
2. W przypadku grup szkolnych i przedszkolnych zobowiązuje się Zamawiającego i/lub
opiekuna grupy do ciągłego sprawowania opieki nad Uczestnikami audycji i
utrzymania odpowiedniej dyscypliny podczas zajęć.
3. W przypadku nagannego zachowania całej grupy lub poszczególnych osób łamiącego
postanowienia Regulaminu i powszechnie obowiązujące zasady kultury, prowadzący
ma prawo przerwać zajęcia lub odmówić ich dalszego prowadzenia. W takim
wypadku koszty audycji nie zostaną zwrócone.
4. Podczas audycji zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz
wykonywanie zdjęć, rejestrowanie, nagrywanie audycji muzycznej, utrwalanie jej
jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody organizatora.
5. Wszelkie koszty związane ze zniszczeniem mienia instytucji pokrywa Zamawiający.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany w Regulaminie audycji dokonywane są w trybie właściwym dla jego
ustalenia.
2. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać na
adres poczty elektronicznej: edukacja@szafarnia.art.pl lub pod numerem telefonu
56 682 79 30/ 662 117 562 .
3. Regulamin audycji wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Ośrodka.

