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Regulamin warsztatów organizowanych w ramach projektu "Kulturalna Akademia 

Youtuberów" 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Isyrius. 

2. W warsztatach może wziąć udział 7 osób. 

3. Warsztaty są bezpłatne. 

4. Zajęcia są prowadzone w języku polskim. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie warsztatów. 

6. Organizator zapewnia Uczestnikom warsztatów wyżywienie. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w warsztatach 

1. Udział w warsztatach mogą brać tylko osoby pełnoletnie. 

2. Tworzona przez Uczestnika forma filmowa musi dotyczyć tematyki kulturowej, artystycznej lub historycznej. 

3. Zgłaszający się do udziału w warsztatach potwierdza tym samym swoją dyspozycyjność w czasie trwania warsztatów. 

4. Zgłoszenia na warsztaty należy dokonać wypełniając umieszczony na stronie www.isyrius.com/pl/projekty/KAY Formularz zgłoszeniowy, 

który stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu, i przesłać go do 31 czerwca 2017 r. na adres mailowy: warsztaty@isyrius.com w tytule 

wiadomości wpisując „KAY! – zgłoszenie” lub na adres siedziby Fundacji Isyrius: ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź.  

5. Rekrutacja przebiegać będzie na podstawie oceny wypełnionego Formularza zgłoszeniowego zawierającego: 

a) dane osobowe zgłaszającego, 

b) krótki opis autobiograficzny, 

c) wypowiedź artystyczną w jednej z wybranych form: 

i) krótki (5 min.) reportaż dokumentalny, 

ii) rejestracja krótkiej (5 min.) sceny fabularnej, 

iii) praca plastyczna, 

iv) praca literacka (2 strony) w formie reportażu, opowieści, artykułu bądź wiersza. 

6. Koordynator projektu oraz prowadzący warsztaty dokonają wyboru Uczestników, biorąc pod uwagę kilka czynników, w zależności od 

rodzaju przesłanej wypowiedzi artystycznej: 

a) potencjał obserwacyjny i umiejętność analizy zjawisk w otaczającym świecie, 

b) oryginalna interpretacja rzeczywistości, 

c) talent artystyczny, 

d) empatia i wrażliwość w wyborze i przedstawieniu wybranego zjawiska. 

7. Organizator drogą mailową powiadomi Zgłaszającego, czy zakwalifikował się do wzięcia udziału w warsztatach do 7 lipca 2017 r. 

8. W przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników warsztatów, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu naboru. O 

zaistniałej sytuacji Organizator powiadomi wszystkich zgłaszających chęć udziału w warsztatach drogą mailowa. 

9. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę Uczestników warsztatów, Organizator 

sporządzi rezerwowa listę Uczestników, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą mailową. Organizator zastrzega sobie prawo 

wyboru Uczestników z listy rezerwowej. 

10. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej do 10 lipca 2017 r. Rezygnacja z udziału w warsztatach będzie 

przyjmowana wyłącznie drogą mailową na adres warsztaty@isyrius.com 

11. Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie uzgodniony z Uczestnikami warsztatów. 

12. W przypadku, gdyby warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od Organizatora, Uczestnicy zostaną powiadomieni o 

tym drogą mailową. 

13. Każdy Uczestnik warsztatów jest zobowiązany przestrzegać Regulaminu warsztatów, przepisów BHP oraz PPOŻ. 

14. Organizator zabrania Uczestnikom rejestracji zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich publikacji, bez uprzedniej zgody 

prowadzącego warsztaty oraz pozostałych Uczestników warsztatów. 

§ 3. Oświadczenia Uczestników 

1. Udział w warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie 

lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi uczestników warsztatów i ich wykorzystanie dla celów promocyjnych 
i reklamowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji. 

2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na warsztaty, Uczestnik jest zobowiązany zaakceptować warunki Regulaminu warsztatów 

oraz przesłać drogą mailową w przeciągu trzech dni roboczych potwierdzenie udziału w warsztatach o następującej treści: „Potwierdzam 

swój udział w cyklu warsztatów w ramach projektu Kulturalna Akademia Youtuberów. Zaświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z 
treścią Regulaminu warsztatów i akceptuję zawarte w nim warunki.”. Brak tego potwierdzenia skutkować będzie skreśleniem 

zgłaszającego z listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach. 

3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w warsztatach dla zakwalifikowanych osób jest podpisanie, na pierwszym spotkaniu związanym z 

warsztatami, Oświadczenia o zgodzie na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku, na przetwarzanie danych osobowych oraz o akceptacji 
postanowień Regulaminu. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
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4. Dane osobowe Uczestników warsztatów będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane 

osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału 

w warsztatach.  

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia Uczestnika warsztatów od utraty lub zniszczenia prywatnego sprzętu, używanego w 

trakcie prowadzonych zajęć. 

2. Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, prowadzących warsztaty lub innych 

Uczestników, poniesie za nie pełną odpowiedzialność. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników warsztatów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 

 

Załączniki: 

1. Zał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy. 

2. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia. 


