
REGULAMIN
Młodzieżowych warsztatów artystyczno- multimedialnych, których efektem będzie

realizacja flmu muzycznego realizowanych pt. „Na musicalovo.”
 w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2020, 

I. Termin i miejsce:
§1

1. Warsztaty  artystyczno-multimedialne  w ramach projektu:  „Na musicalovo” (zwane
dalej  „Warsztatami”)  są  otwartym  przedsięwzięciem  edukacyjno-kulturalnym
odbywającym się w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2020 (zwanego dalej
BOM),

2. Warsztaty zaplanowane  w następujących lokalizacjach:
1)  budynku Kuźni Artystycznej (MOK „Amfteatr”), ul. Daszyńskiego 5 w Radomiu,
2) w budynku MCSW „Elektrownia”, ul. Mikołaja Kopernika 1 w Radomiu,
a) w przestrzeni miejskiej Radomia.
odbywać się będą od kwietnia 2021r do listopada 2021 roku w Radomiu.

II. Misja Warsztatów:
§2

Celem Projektu jest:

1. edukacja artystyczna młodzieży;
2. wspieranie rozwoju twórczości artystycznej, w tym: muzycznej, tanecznej oraz 

flmowej;
3. popularyzacja edukacji artystycznej jako innowacyjnej metody upowszechniania 

wiedzy o kulturze regionalnej wśród młodzieży;
4. proflaktyka społeczna - kreowanie za pomocą działalności kulturalnej pozytywnych 

wzorców wśród młodzieży, w szczególności w środowiskach zagrożonych 
wykluczeniem i marginalizacją społeczną;

5. promocja Radomszczyzny jako bogatej kulturalnie południowej części Mazowsza 
poprzez inicjowanie nowatorskich działań artystycznych i kulturalnych.

III. Formuła Warsztatów:

§3

Organizatorem  Warsztatów  jest  Mazowieckie  Centrum  Sztuki  Współczesnej
„Elektrownia” w Radomiu.

 §4

Za  całość  spraw  związanych  z  przygotowaniem  i  przebiegiem  Warsztatów
odpowiedzialny  jest  Dyrektor  MCSW  „Elektrownia”,  posiadający  decydujący  głos  w
kwestiach  spornych,  nieobjętych  regulaminem  lub  wymagających  dodatkowych
interpretacji.

§5

Zakwalifkowani  i  podzieleni  na  specjalistyczne  podgrupy  –Uczestnicy  w  czasie  od
kwietnia  2021r  do  listopada  2021r  wezmą  udział  w  warsztatach  w  następującym
wymiarze czasowym:
 a) zajęcia z reżyserii i scenariusza flmowego – 32h
 b) zajęcia sztuki operatorskiej, pracy na planie flmowym i montażu – 96h
 c) zajęcia z postprodukcji dźwięku – 10h
 d) zajęcia wokalne – 50h
 e) zajęcia taneczne - 72h



IV. Zasady udziału w Warsztatach:

§6

Zasady  udziału  w  Warsztatach  określa  wyłącznie  niniejszy  Regulamin.  Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

§7

Do udziału w Warsztatach może zgłosić się każda osoba w wieku od 12 do 19 lat (zwana
dalej  Uczestnikiem), która dostarczy Organizatorowi FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,
zawierający  m.in.  informacje  dotyczące  swojej  dotychczasowej  aktywności  kulturalnej
oraz motywację chęci wzięcia udziału w Warsztatach.

§8

1. Zadaniem  Uczestników  Projektu  będzie  realizacja  krótkometrażowego  fabularnego
flmu muzycznego, będącego wynikiem Warsztatów .

2. Konwencja  artystyczna  materiałów flmowych,  realizowanych podczas  Warsztatów,
jest  dowolna,  Organizator  preferował  jednak  będzie  projekty  osadzone  w  scenerii
Radomszczyzny  oraz  podejmujące zagadnienia  związane  z  tradycją  ludową  w/w
regionu.

§9

Warunkiem  formalnym  zgłoszenia  do  udziału  w  Warsztatach  jest  przesłanie
Organizatorowi  elektronicznego  FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO
w  nieprzekraczalnym  terminie do  dnia  15  kwietnia  2021  r dla  Uczestników
zainteresowanych  reżyserią,  scenariopisarstwem,  sztuką  operatorską,  montażem  lub
produkcją flmową oraz do dnia 30 kwietnia 2021r dla Uczestników zainteresowanych grą
aktorską, śpiewem oraz tańcem.

§10

1. Zgłoszenia do udziału w Warsztatach należy dokonać poprzez dokładne wypełnienie
FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO  za  pośrednictwem  strony  internetowej:
https://forms.gle/K3FMkgCzCJzWm9G18,

2. Na  etapie  rekrutacji  do  udziału  w  Warsztatach  nie  jest  wymagane  złożenie
jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

§11

1. Warsztaty  są  wyłącznie  przedsięwzięciem  dotyczącym  pozaformalnej  edukacji
artystycznej  i  nie  obejmują  działań  z  zakresu  organizacji  wypoczynku  dla  dzieci
i młodzieży.

2. Udział  w Warsztatach jest  bezpłatny,  Organizator  nie  zapewnia zakwalifkowanym
Uczestnikom wyżywienia (wyjątkiem są Warsztaty w czasie planu zdjęciowego).

3. Ilość miejsc na Warsztatach jest ograniczona.

§12

https://forms.gle/K3FMkgCzCJzWm9G18


Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE, które
nie dotarły do niego, lub dotarły z opóźnieniem, na skutek przyczyn niezależnych (np.
problem z połączeniem internetowym po stronie zgłaszającego).

§13

1. Uczestnik  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  zgodność  z  prawdą  danych
umieszczonych  w  FORMULARZU  ZGŁOSZENIOWYM.  Podanie  nieprawdziwych,
nieczytelnych  lub  niepełnych  danych  osobowych  bądź  niepodanie  ich  w  ogóle
powoduje wykluczenie z udziału w Warsztatach.

2. W przypadku osób niepełnoletnich FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wypełnia rodzic
lub inny prawny opiekun zgłaszającego.

§14

1. Kwalifkacji  Uczestników  dokona  Komisja  Kwalifkacyjna  składająca  się  z
Koordynatora Warsztatów oraz Instruktorów Warsztatów.

2. Ostateczny  sposób  kwalifkacji  Uczestników  pozostaje  w  kwestii  Komisji
Kwalifkacyjnej. Podjęte przez nią decyzje są ostateczne i niepodważalne.

3. Informacje  na  temat  wyników  kwalifkacji  zostaną  przesłane  drogą  e-mailową,  na
adres  podany  w  FORMULARZU  ZGŁOSZENIOWYM,  do  wszystkich  osób,  które
zgłosiły  się  do  udziału  w  Warsztatach.  Ponadto  Organizator  skontaktuje  się
telefonicznie z osobami zakwalifkowanymi do Warsztatów.

4. Informacje na temat wyników kwalifkacji można również uzyskać telefonicznie pod
nr  telefonu 506-677-626  po 16  kwietnia  2021  r.,  dla  Uczestników zainteresowanych
reżyserią, scenariopisarstwem, sztuką operatorską, montażem lub produkcją flmową
oraz po 5 maja 2021r dla Uczestników zainteresowanych grą aktorską, śpiewem oraz
tańcem.   

§15

Uczestnik  zakwalifkowany  do  udziału  w  Warsztatach  zobowiązany  jest  do
wydrukowania i podpisania FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz dostarczenia go
Organizatorowi w formie papierowej na pierwsze warsztaty, które odbędą się w trybie
s t a c j o n a r n y m
(W  przypadku  osoby  niepełnoletniej  Formularz  podpisuje  rodzic  bądź  inny  prawny
opiekun.)

§16

1. Warsztaty będą odbywać się stacjonarnie:
a) w  budynku  Kuźni  Artystycznej  (MOK  „Amfteatr”),  ul.  Daszyńskiego  5  w

Radomiu,
b) w budynku MCSW „Elektrownia”, ul. Mikołaja Kopernika 1 w Radomiu,
c) w przestrzeni miejskiej Radomia.

2.   W związku z obowiązującym w roku 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
      stanem epidemii Organizator może podjąć decyzję o zorganizowaniu Warsztatów w    
  formule hybrydowej: w postaci wykładów online, webinariów oraz stacjonarnych  
      ćwiczeń praktycznych realizowanych w niewielkich grupach zadaniowych.
3.   Szczegółowe informacje o terminach, miejscach i charakterze odbywania się      
      poszczególnych Warsztatów zostaną udostępnione zakwalifkowanym Uczestnikom
      Warsztatów.  

§17



W związku z obowiązującym w roku 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem
epidemii Uczestnik zobowiązany jest do:

1. złożenia  w  dniu  rozpoczęcia  Warsztatów  pisemnego  oświadczenia,  że  jest
świadomy zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem SARS–CoV–2
oraz,  że  według  swojej  najlepszej  wiedzy  w  okresie  ostatnich  14  dni
poprzedzających złożenie oświadczenia:

a) nie  stwierdzono  u  niego  zakażenia  wirusem  SARS–CoV–2  oraz  nie  wykazuje
objawów  charakterystycznych  dla  osób  zakażonych  wirusem  SARS–CoV–2,
w  szczególności  nie  ma  podwyższonej  temperatury,  nie  kaszle,  nie  odczuwa
duszności, oraz utraty powonienia i smaku,

b) nie  został  poddany  żadnej  procedurze  sanitarnej  w  związku  z  zagrożeniem
epidemiologicznym  związanym  z  wirusem  SARS–CoV–2,  nie  jest  objęty
kwarantanną oraz nie jest poddany nadzorowi epidemiologicznemu,

c)  w okresie  ostatnich  14 dni  przed rozpoczęciem Warsztatów,  nie  zamieszkiwał
z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych oraz nie miał
styczności z osobami wykazującymi objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

2.  zaopatrzenia się w indywidualną certyfkowaną maseczkę zasłaniającą nos i usta do  
     użycia podczas pobytu na Warsztatach.

§18

Podczas Warsztatów Uczestnik ma prawo do:
1) korzystania z programu Warsztatów;
2) wnoszenia własnych propozycji do programu Warsztatów;
3) uzyskania pomocy ze strony kadry merytorycznej i organizacyjnej Warsztatów;
4) poszanowania swoich poglądów i przekonań.

§19

Podczas Warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do:
1) udziału  we  wszystkich  zajęciach  (wykładach,  spotkaniach,  ćwiczeniach

praktycznych  oraz  imprezach  towarzyszących)  przewidzianych  programem
Warsztatów;

2) punktualnego stawiania się na zajęcia;
3) dbania o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych Uczestników;
4) zachowania kultury osobistej, a także poszanowania poglądów i przekonań innych

Uczestników oraz kadry merytorycznej Warsztatów;
5) przestrzeganie czystości na terenie obiektów i przestrzeni, w których realizowane

będą Warsztaty;
6) bezwzględne przestrzeganie wewnętrznych regulaminów porządkowych obiektów

oraz zasad korzystania z powierzonego sprzętu i urządzeń.

§20

Podczas Warsztatów Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz:
1) posiadania i spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych substancji 

psychoaktywnych;
2) stosowania przemocy fzycznej i psychicznej.

§21

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty lub 
urządzenia przyniesione na Warsztaty przez Uczestnika.

2. Uczestnik ponosi materialną (fnansową) odpowiedzialność za wszelkie szkody przez 
niego wyrządzone w trakcie udziału w Warsztatach.



§22

Podczas udziału w Warsztatach Uczestników obowiązuje:
1) dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych;
2) częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi 

instrukcjami;
3) poruszanie  się  w  grupach  warsztatowych  i  niemieszanie  się  z  Uczestnikami  z

innych grup warsztatowych podczas zajęć;
4) zachowywanie bezpiecznego dystansu 2 metrów od Uczestników z innych grup

warsztatowych;
5)  zgłaszanie informacji do Organizatora o złym samopoczuciu własnym lub innych

Uczestników Warsztatów;
6) stosowanie zachowań prohigienicznych, w szczególności:

a) unikania dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust,
b)  zakrywania  podczas  kaszlu  i  kichania  ust  oraz  nosa  zgiętym  łokciem  lub
chusteczką (po czym jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i
umycie rąk),

7) dostosowanie się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

V. Dodatkowe informacje:

§23

1. Wszelkie  materiały  flmowe  zrealizowane  podczas  Warsztatów  przez  Uczestników
stanowią własność Organizatora i zostaną udostępnione na zasadach „wolnej licencji”.

2. Uczestnik, zgłaszając się do udziału w Warsztatach, jednocześnie  wyraża zgodę na
promowanie  efektów  swojej  działalności  artystycznej  zrealizowanej  w  ramach
Warsztatów  poprzez  umieszczenie  portfolio,  jingla  lub  innego  utworu
audiowizualnego  (w  tym  również  całego  materiału  flmowego  zrealizowanego  w
ramach  Warsztatów)  promującego  misję  i  cele  edukacyjne  Warsztatów  w  stacjach
telewizyjnych i radiowych, wydawnictwach DVD oraz w sieci Internet.

§24

1. Uczestnik,  zgłaszając  się  do  udziału  w Warsztatach,  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne
wykorzystanie  swojego  wizerunku  utrwalonego  w  materiałach  flmowych
i fotografcznych, zrealizowanych w ramach Warsztatów na potrzeby niekomercyjnych
działań  związanych  z  promocją  i  popularyzacją  celów  Warsztatów,  w  tym  emisji
w stacjach telewizyjnych i radiowych, publikacji w wydawnictwach DVD oraz w sieci
Internet.

2. Uczestnik  przyznaje  Organizatorowi  (Mazowieckie  Centrum  Sztuki  Współczesnej
„Elektrownia” w Radomiu ul. Mikołaja Kopernika 1, Polska), prawo do publikowania
swojego  wizerunku  bez  ograniczeń  czasowych  oraz  zezwala  Organizatorowi  na
udostępnianie  materiałów  flmowych  i  fotografcznych  ze  swoim  udziałem
w  publikacjach,  serwisach  internetowych  oraz  w  ramach  publicznych  projekcji
flmowych, służących promocji efektów artystycznych, edukacyjnych Warsztatów.

3. Organizator  posiada  prawo  dysponowania  prawami  do  materiałów  flmowych
i fotografcznych zrealizowanych w ramach Warsztatów w następującym zakresie:
a)  eksploatacja  kinowa  oraz  wypożyczenie  do  pokazu  w  kinach  lub  innych

publicznych miejscach lub do odtwarzania przy pomocy projektora i ekranu;
b) wszelkie publiczne odtwarzanie i wyświetlanie;
c) prezentacja w stacjach telewizyjnych oraz w sieci Internet;



d) wszelkie  utrwalanie  i  zwielokrotnianie  (w  tym  wprowadzanie  do  pamięci
komputera lub innego urządzenia),  na nośnikach,  w technice cyfrowej,  dyskach,
nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci - jeśli
jest  to  niezbędne  do  wprowadzenia  zapisów  materiałów  flmowych  i
fotografcznych, bądź ich części, do pamięci komputera;

e) przerabianie i przetwarzanie z zachowaniem osobistych praw autorskich;
f) prezentacja w kinach, w ramach targów, wystaw, festiwali lub konkursów, w celach

badawczych, poglądowych lub kontrolnych oraz w ramach edukacji kulturalnej;
g)  prawa do sporządzania w celach eksploatacji audiowizualnej i dźwiękowej kopii

na wszelkiego rodzaju nośnikach obrazu i / lub dźwięku oraz do wypożyczania ich
do niezarobkowego publicznego odtwarzania na wszelkiego rodzaju urządzeniach
odtwarzających;

h) teletransmisja fragmentów w zapowiedziach programowych;
i) udzielanie  dalszych  sublicencji  innym  podmiotom  w  ramach  prowadzonej

działalności kulturalnej.

§25

1. Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  i  prezentację  danych  osobowych  dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w Warsztatach,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem  danych  osobowych  o  których  mowa  w  ust.  1  jest  Dyrektor
Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu,  z siedzibą
ul. Mikołaja Kopernika 1, 26-600 Radom.

3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest  Tomasz Paprocki  z frmy FUSION 24
Agencja  Bezpieczeństwa  Informacji z którym kontakt jest możliwy pod adresem
korespondencyjnym , ul. Mikołaja Kopernika 1 , 26-600 Radom i adresem e-mail :
iod@elektrownia.art.pl 

4. Dane osobowe Uczestnika  przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w  celu  realizacji  Warsztatów,  na  podstawie  dobrowolnej  zgody  wyrażonej  przez
Wykonawcę poprzez przesłanie zgłoszenia.

5.  Dane  osobowe  Uczestników  nie  będą  przekazywane  odbiorcom  ani  nie  będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane  osobowe  Uczestników  będą  przechowywane  przez  okres  przechowywania
dokumentów fnansowych związanych z realizacją Projektu „Na Musicalowo” .

7. Uczestnik  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

8. Uczestnik  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  Prezesa  Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych
Uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem udziału w Warsztatach
i  Uczestnik   jest  zobowiązany do  ich podania,  a  konsekwencją  niepodania  danych
osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Warsztatach z winy Uczestnika.

10. Dane  Uczestników  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  ani  też  w
formie proflowania.

11. Uczestnikowi  nie przysługuje:
a) w  związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO  prawo  do  usunięcia  danych

osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

mailto:iod@elektrownia.art.pl%20


c) na  podstawie  art.  21  RODO  prawo   sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych
osobowych,  gdyż  podstawa  prawną  przetwarzania  danych  osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§26

Szczegółowych informacji na temat Warsztatów udziela biuro organizacyjne:

Koordynator Warsztatów 
Michał Grosiak mail: michal.grosiak@flmforum.pl tel. 506-677-626
Biuro Prasowe Warsztatów: MCSW „Elektrownia”, ul. Mikołaja Kopernika 1 w Radomiu 
tel.  kinga.maszczynska@mcswelektrownia.pl , tel. 505 382 824

§27

Niniejszy  Regulamin  dostępny  jest  w  serwisie  internetowym  Organizatora
www.mcswelektrownia.pl oraz na fanpage fb projektu @namusicalovo .

http://www.mcswelektrownia.pl/
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