Regulamin uczestnictwa w warsztatach, koncertach i miniperformansach
z cyklu {Smykowizje}
I. Uczestnictwo w wydarzeniach
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Warsztaty i koncerty {Smykowizje}organizowane są przez Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz współorganizowane przez Fundację
Muzyka jest dla wszystkich
{Smykowizje} odbywają się w każdą sobotę roku oprócz wybranych sobót,
przypadających na święta kościelne
Wydarzenia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat, jednak w
przypadku rodzeństwa dopuszczalny jest udział dzieci młodszych/starszych.
Odbywają się z podziałem na następujące grupy wiekowe: godz. 10:00 – grupa
młodsza: 0-2 lata, godz. 10:00 – grupa starsza: 2,5-5 lat
Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia na adres mailowy:
info@u-jazdowski.pl. Zgłoszenie powinno zawierać klauzulę, dotyczącą
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej i
dziecka w celach przeprowadzenia zapisów i sprzedaży biletów, oraz otrzymania
potwierdzenia rezerwacji. Warunkiem uczestnictwa jest wykupienie biletu
rodzinnego w kwocie 30 złotych, na wybrane działanie oraz akceptacja
regulaminu uczestnika wydarzeń.
Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu: 22 628 12 71-73,
wewn. 135. Zapisy są przyjmowane wyłącznie mailowo od wtorku do niedzieli w
godzinach 12:.00 – 19:00.
Dopuszcza się możliwość jednorazowego zapisania się na 3 zajęcia w ramach
cyklu, zapisy są prowadzone w miesiącu poprzedzającym dzień wydarzenia,
decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc na wydarzeniach jest ograniczona, o zmianie liczby uczestników
każdorazowo decyduje Organizator.
Organizator zastrzega sobie możliwość fotografowania i filmowania zajęć z
udziałem uczestników: zarówno w celach dokumentacyjnych, informacyjnych,
jak i promocyjnych oraz dokumentacji, wiążącej się ze zobowiązaniem wobec
donatorów i instytucji, wspierających realizację wydarzeń.

II. Czas trwania i miejsce wydarzenia
1. {Smykowizje} trwają ok 45 minut.
2.
Wydarzenia odbywają się w różnych punktach Zamku Ujazdowskiego, w
zależności od tematyki i zakresu danego wydarzenia, dlatego też punktem zbiórki

3.

przed rozpoczęciem jest zawsze hol Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski
Wydarzenia dla młodszej grupy (0-2 lata) rozpoczynaj się o godzinie 10.00,
wydarzenia dla starszej grupy o godzinie 11:00. Uczestnicy powinni zgłosić się
maksymalnie 15 minut wcześniej przed rozpoczęciem wydarzenia: w celu
zarejestrowania się na zajęciach i zakupienia biletu

III. Bezpieczeństwo
1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć odpowiadają opiekunowie. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste wyrządzone przez
podopiecznych lub z ich udziałem.
2.
Podczas warsztatów są używane przedmioty drobne, artykuły spożywcze, farby
przeznaczone dla dzieci - za zachowanie dzieci odpowiadają rodzice - wszystkie
zabawy są realizowane wspólnie z rodzicem i pod jego kontrolą, w bezpośredniej
bliskości dziecka i opiekuna.
3.
Podczas warsztatów opiekun pozostaje cały czas obecny w przestrzeni,
przebywając blisko swojego dziecka/podopiecznego.
4.
Warsztaty zakładają także zabawy brudzące, dlatego należy liczyć się z
możliwością ubrudzenia ubrania dziecka i opiekuna.
5.
Ponieważ podczas warsztatów są używane produkty spożywcze (mąka, jogurt)
prosimy o zgłoszenie występujących u dzieci alergii.

V. Pozostałe informacje
1. Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z udzieleniem zgody na
nagrywanie, fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zajęć dla
celów publikacjach na stronach internetowych, publikacjach pisemnych,
materiałach promocyjnych Organizatora. W szczególnych wypadkach bardzo
prosimy o zgłoszenie prowadzącemu zajęcia, że woleliby Państwo uniknąć
fotografowania Państwa lub Państwa dziecka.
2.
Wybrane zdjęcia, wykonane podczas {Smykowizji} uczestnicy mogą otrzymać
e-mailowo, na adres podany w momencie rejestracji, którego dotyczy zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, udzielona w momencie zapisu.
3.
Organizator pozostawia sobie możliwość do zmian w programie warsztatów oraz
do odwołania lub przeniesienia warsztatów na inny termin z przyczyn od niego
niezależnych.
4.
Wyrażenie woli i uczestnictwo w zajęciach wiąże się bezpośrednio z akceptacją
niniejszego regulaminu. W celu potwierdzenia akceptacji prosimy
o wydrukowanie niniejszego regulaminu, podpisanie go, zeskanowanie lub

5.

odesłanie w treści maila, potwierdzającego udział w zajęciach, opatrzonego
podpisem i adnotacją Akceptuję regulamin uczestnika cyklu
{Smykowizje{, realizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski oraz podpisaną w mailu zwrotnym klauzulą o następującej
treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich:
(Imię i nazwisko Opiekuna) oraz dziecka: (Imię i nazwisko Dziecka),
którego jestem opiekunem prawnym, w celu przeprowadzenia
zapisów na wydarzenia oraz uczestnictwa w wydarzeniach z cyklu
{Smykowizje} oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji
mailowej, związanej z naszym udziałem w tych wydarzeniach.”
Brak pisemnej akceptacji regulaminu uczestnictwa w zajęciach oraz klauzuli
zgody na przetwarzanie danych osobowych, może się wiązać z brakiem
możliwości uczestniczenia w „Smykowizjach”.

5. Kontakt / informacje
Anna Kierkosz – 507 159 413; a.kierkosz@u-jazdowski.pl
Anna Szary – a.szary@u-jazdowski.pl
Aleksandra Rajska – a.rajska@u-jazdowski.pl

……………………………………………………………………
(Data i podpis Opiekuna Dziecka)

