Regulamin udziału w warsztatach literacko-dźwiękowo-wizualnych „Legendy pomorskie”
organizowanych przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
w ramach festiwalu literackiego „Czytanie Pomorza. Korzenie”
ORGANIZATOR
1. Organizatorem warsztatów jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.
2. Prowadzącymi warsztaty są: Daniel Odija, Marcin Dymiter oraz Małgorzata Wawro.
3. Warsztaty skierowane są do osób odbywających naukę w szkole podstawowej w klasach 4-6, które
są zainteresowane literaturą i historią Pomorza
4. W warsztacie weźmie udział maksymalnie 15 osób.
5. Warsztaty trwają 6 dni dni ( godzin zegarowych), odbędą się w dniach 25 września – 17
października 2015r. w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku - w Ratuszu
Staromiejskim (ul. Korzenna 33/35), wg następującego harmonogramu:
25 września: w godz. 15:00 – 18:00
26 września: w godz. 10:00 – 13:00 i 15:00-18:00
9 października: w godz. 15:00 – 18:00
10 października: w godz. 10:00 – 13:00 i 15:00-18:00
16 października: w godz. 15:00 – 18:00
17 października: w godz. 10:00 – 13:00 i 15:00-18:00
Na warsztaty należy przychodzić na 15 minut przed planowym rozpoczęciem każdego ze spotkań.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem warsztatów może zostać osoba uczęszczająca do szkoły podstawowej w klasach 4-6
2. Osoby uczestniczące muszą legitymować się pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na
udział w warsztatach.
3. Udział w warsztacie jest bezpłatny
4. W ramach warsztatów Organizator zapewnia drobny poczęstunek, przerwa obiadowa odbywa się
indywidualnie, pod opieką opiekunów uczestników.
6. Podstawą uczestnictwa jest zgłoszenie się:
a) Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: korzenie@nck.org.pl (wymaga potwierdzenia z
naszej strony)
b) W zgłoszeniu należy podać swoje dane (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, numer
telefonu, e-mail)
c) Termin zgłoszeń mija 23 września o godz. 14:00
7. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
8. O wszelkich zmianach terminów Organizator będzie informować mailowo.

9. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów „Legendy pomorskie” oraz w celach informacyjnych i
marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002
r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
10. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na publikację rezultatów warsztatów w materiałach
promocyjnych Organizatora na wszystkich polach eksploatacji m.in. w materiałach drukowanych
i Internecie; w materiałach promocyjnych, broszurach, biuletynach, plakatach, stronie www oraz
innych kanałach i narzędziach służących promocji warsztatów.
11. W przypadku odwołania warsztatu przez Organizatora, Organizator zobowiązuje się do
powiadomienia zapisanych osób.
12. Więcej informacji można uzyskać mailowo lub telefonicznie:
Bartosz Filip – NCK
58 326 10 36
bartosz.filip@nck.org.pl

