
REGULAMIN udziału w zajęciach Szkoły Musicalowej THE SHOW

1. Udział w zajęciach THE SHOW jest dobrowolny. Zajęcia odbywają się we wtorki (z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych oraz dni nieobjętych grafikiem) w terminie od 5.10.2021 do 21.06.2022 r. w godz. 
17.30-20.30, w Grajewskim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 20.

2. Udział w zajęciach THE SHOW jest płatny. Opłata miesięczna za udział w zajęciach w wysokości 
290 pln, będzie wnoszona nie później niż do 5 dnia danego miesiąca. Płatność dokonywana będzie 
przelewem na numer konta: 34 1050 1025 1000 0092 3898 6898 lub gotówką u upoważnionego 
pracownika w dniu zajęć. Opłata nie ulega zmianie – jest stała i niezależna od ilości zajęć w danym 
miesiącu. 
W przypadku dodatkowych zajęć/prób np. przed występami nie będzie pobierana dodatkowa opłata.
*faktura będzie wystawiana na życzenie wpłacającego. 

3. Udział w zajęciach jest możliwy tylko po wypełnieniu formularza zgłoszenia na stronie internetowej
szkoły THE SHOW, doręczeniu regulaminu wraz z podpisaniem załącznika – Karty Uczestnika zajęć,
oraz  opłaceniu  pierwszego  miesiąca  zajęć.  
W razie rezygnacji po pierwszych zajęciach, opłata ta, pomniejszona o 100 pln, zostanie zwrócona
Uczestnikowi.  W razie rezygnacji  w późniejszym okresie,  opłata miesięczna nie będzie zwrócona,  
a Uczestnik będzie miał możliwość kontynuacji zajęć do końca opłaconego miesiąca.

4. Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika* w materiałach 
promocyjnych i dokumentalnych dotyczących projektu (zdjęcia, nagrania video z prób i spektakli, 
materiały reklamowe - plakaty, programy etc. zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej)

5. Organizator zapewnia uczestnikom wyposażone sale do prowadzenia prób, oraz wykwalifikowaną 
kadrę – specjalistów z dziedziny tańca, wokalu i techniki aktorskiej

8. Organizator udostępni Uczestnikom infrastrukturę, a także gwarantuje opiekę nad osobami 
niepełnoletnimi oraz stworzy optymalne warunki do rozwoju artystycznego Uczestników.

9. Organizator ma prawo do odmówienia udziału w zajęciach Uczestnikom, którzy będą zalegać 
z opłatami, nie będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach lub/i których zachowanie będzie odbiegać 
od ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej lub zakłócać przebieg zajęć.

10. Organizator zobowiązuje się do przekazywania wszystkich informacji dotyczących zajęć 
Uczestnikom oraz ich opiekunom prawnym drogą bezpośrednią, elektroniczną lub telefoniczną.



Załącznik nr 1

KARTA UCZESTNIKA zajęć w THE SHOW

Dane Uczestnika:

Imię …………………………………… Nazwisko: ……………………………………………….

Dane kontaktowe:

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………..

e-mail:
(prosimy podać e-mail rodzica/opiekuna)

_________________________________@________________________

telefony kontaktowe: 
(prosimy podać telefon rodzica/opiekuna)

telefon kontaktowy 1:  __ __ __ - __ __ __ - __ __ __
 
telefon kontaktowy 2:  __ __ __ - __ __ __ - __ __ __  (opcjonalnie)

Oświadczenia Uczestnika / przedstawiciela ustawowego:

• Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu* i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
•            Zobowiązuję się do wnoszenia regularnych opłat za udział w projekcie(290 pln miesięcznie)
• Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych dla osoby małoletniej pozostającej pod moją 

opieką prawną do uczestnictwa w zajęciach THE SHOW.
• Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby małoletniej pozostającej pod moją opieką 

prawną  na potrzeby promocji THE SHOW.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez właściciela Szkoły Musicalowej 

THE SHOW – Centrum Artystyczne The Voice.
w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926. 

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą 
– wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 1 uodo oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z treścią art. 18 ust. 4 
uśude.

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z osobą, której dane  dotyczą
– wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

* Regulamin (wraz z zapisami RODO) dostępny jest na naszej stronie internetowej www.musicalpodlasie.pl

    
     

Grajewo, dn. ………………………                           ………………………………………
                                                      
                      data                                                                                                           podpis Opiekuna prawnego Uczestnika

Podpisaną kartę proszę dostarczyć do siedziby Organizatora w dniu pierwszych zajęć. 


