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Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Warsztatach Chóralnych
organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Pabianicach w dniach 28-29
marca 2015 r. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy
szkołą a domem.
W ramach warsztatów zapewniony będzie nocleg w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Pabianicach z 28 na 29 marca 2015 r. Każdy uczestnik musi zorganizować we
własnym zakresie śpiwór oraz materac lub karimatę.
Organizator warsztatów zapewnia obiad w niedzielę, gorącą herbatę oraz zimne napoje
podczas całych warsztatów. Pozostałe posiłki tj: obiad i kolacja w sobotę oraz śniadanie w niedzielę
uczestnik warsztatów organizuje we własnym zakresie. Koordynatorem Warsztatów jest Patryk
Kobylarczyk, który wraz z Małgorzatą Szukalską Ewą Wróbel oraz Janiną Lewandowską będą
opiekunami uczestników podczas trwania warsztatów.
Dla chętnych będzie możliwość uczestniczenia w Mszy św. w Kościele Św. Mateusza
w Pabianicach o godzinie 8:00. Podczas trwania warsztatów uczeń zobowiązany jest do przestrzegania
Regulaminu Szkoły. Program warsztatów obejmuje:
 zajęcia z emisji głosu
 próby tutti chóru
 warsztaty aktorskie
 warsztaty z psychologiem nt. „Występ publiczny”
 sesję nagraniową chóru
 sesję zdjęciową chóru
Harmonogram warsztatów dostępny jest na stronie internetowej szkoły muzyczna.pabianice.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją Warsztatów Chóralnych, które odbędą
się w dniach 28-29 marca 2015r. w PSM I i II st. w Pabianicach, celem udostępnienia ich w zamieszczanych informatorach
imprezy, na tablicach informacyjnych, na stronie internetowej organizatora, w informacjach prasowych dot. warsztatów,
nośnikach audio/video zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, że: Pana/Pani dane
osobowe przetwarzane będą w celu informowania o działaniach organizatorów Spotkań nie będą udostępniane innym
odbiorcom.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Udzielam Organizatorom Warsztatów Chóralnych w PSM I i II st. w Pabianicach nieodpłatnego prawa do wielokrotnego
wykorzystywania zdjęć i nagrań audio/video, dokonanych z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów wyłącznie w celu
zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów działalnością w ramach realizacji projektu „Warsztaty Chóralne”
w PSM I i II st. w Pabianicach 28-29 marca 2015r.
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