
REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W WARSZTATACH DLA DYRYGENTÓW 

 

 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem mistrzowskich warsztatów dyrygenckich jest Filharmonia Łódzka im. 

Artura Rubinsteina z siedzibą w Łodzi (90-135), przy ul. Narutowicza 20/22,  

NIP: 724-00-05-070, Regon: 000279226, wpisaną do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego, pozycja RIK-3/99, 

reprezentowaną przez Dyrektora – Tomasza Bębna, zwaną dalej Organizatorem. 

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w mistrzowskich warsztatach dyrygenckich, 

które odbędą się w dniach 17-28 maja 2021 roku w siedzibie Filharmonii Łódzkiej przy 

ul. Narutowicza 20/22. 

3. Zajęcia w ramach mistrzowskich warsztatów dyrygenckich będą prowadzone w formie 

otwartych prób z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Łódzkiej pod opieką dyrygentów: 

Pawła Przytockiego oraz Georga Tchitchinadze. 

 

§ 2 

Warunki udziału i zgłoszenia uczestników do warsztatów dyrygenckich 

 

1. Warsztaty przeznaczone są dla dyrygentów narodowości polskiej, studentów i 

absolwentów uczelni muzycznych. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby pełnoletnie, 

które nie ukończyły 31 roku życia. 

2. Harmonogram warsztatów: I tura – 17 – 21 maja, II tura – 24 – 28 maja 2021 r. Próby z 

zespołem Filharmonii Łódzkiej odbywać się będą w godzinach 9.15 – 13.00. 

3. Udział w warsztatach może mieć charakter czynny lub bierny, z zachowaniem reżimów 

sanitarnych. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. 

a) udział czynny – praca z dyrygentem – opiekunem warsztatów, bezpośrednia praca z 

wyznaczonym zespołem Filharmonii Łódzkiej.  

b) udział bierny – obserwator warsztatów, który nie ma możliwości pracy z dyrygentem-

opiekunem oraz zespołem Filharmonii Łódzkiej.  

4. Uczestnik warsztatów pokrywa we własnym zakresie koszty podróży oraz  

wyżywienia w trakcie trwania warsztatów.  

5. Organizator zapewnia zakwaterowanie w pokojach godzinnych Filharmonii Łódzkiej, 

wyłącznie uczestnikom biorącym czynny udział w warsztatach.  

6. Uczestnik biorący czynny udział otrzyma certyfikat ukończenia mistrzowskich 

warsztatów dyrygenckich. 

7. Załącznik nr 1 do Regulaminu, określa repertuar obowiązujący podczas mistrzowskich 

warsztatów dyrygenckich.  

8. Warunkiem wzięcia udziału w procesie kwalifikacji do mistrzowskich warsztatów 

dyrygenckich jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) 

wraz z wymaganym nagraniem audio-wideo, na podstawie którego zostaną wyłonieni 

czynni uczestnicy warsztatów.  

9. Wymagania dotyczące nagrania audio-wideo:  
- nagrania z udziałem muzyków – orkiestry/zespołu instrumentalnego/fortepianu,  
- nagrania w jakości umożliwiające odbiór dźwięku i obrazu bez zniekształceń, w których 

jest widoczna cała sylwetka kandydata,  
- nagranie powinno zostać umieszczone na kanale You Tube jako niepubliczne i 

udostępnione Organizatorowi w celu przeprowadzenia procesu kwalifikacji. 



- wysłanie nagrania jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Kandydata, że nagranie nie 

posiada wad prawnych. 

10. Poprawnie wypełnione zgłoszenie wraz z linkiem udostępniającym możliwość 

odtworzenia nagrania należy przesłać na adres mailowy: 

przesluchania@filharmonia.lodz.pl do dnia 12.05.2021 r., do godz.: 15:00. 

11. Organizator w porozumieniu z Dyrygentami – Opiekunami, dokona wyboru maksymalnie 

8 uczestników czynnych (I tura – 4 osoby, II tura – 4 osoby) na podstawie nadesłanych 

materiałów audio-wideo oraz formularza zgłoszeniowego. Uczestniczy 

niezakwalifikowani do udziału czynnego mogą wziąć udział w warsztatach jako 

uczestnicy bierni. 

12. Decyzja o wyborze zakwalifikowanych uczestników jest ostateczna i niezaskarżalna. 

13. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana wyłącznie do zakwalifikowanych 

uczestników drogą mailową w termie do 14 maja 2021 roku.  

 

 

§ 3  

Warunki uczestnictwa w warsztatach 

 

 

14. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących 

mistrzowskim warsztatom dyrygenckim. 

15. Uczestnik jest zobowiązany do podpisania umowy (Załącznik nr 3), na czas trwania 

mistrzowskich warsztatów dyrygenckich. 

16. Uczestnik jest zobligowany zapoznania się i przestrzegania postanowień Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Filharmonii oraz Wytycznych – rozwiązań 

przyjętych w Filharmonii Łódzkiej w związku ze stanem epidemii COVID-19. Niniejsze 

dokumenty nie zwalniają Uczestnika od konieczności zapoznania się i przestrzegania 

wymagań określonych w przepisach szczególnych, zarządzeniach wewnętrznych oraz 

zaleceniach upoważnionych organów kontrolnych. 

17. Uczestnik jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy 

do przedłożeniu Organizatorowi oświadczenia o stanie zdrowia w związku z epidemią 

COVID-19, pod rygorem niedopuszczenia Uczestnika do wykonywania przedmiotu 

umowy z przyczyn przez niego zawinionych. W przypadku zmiany okoliczności objętych 

treścią oświadczeń, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć aktualne 

oświadczenie. Nieprzedłożenie ww. oświadczenia lub brak jego aktualizacji będą 

stanowiły podstawę do usunięcia uczestnika z warsztatów z przyczyn zależnych od 

uczestnika. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania mistrzowskich warsztatów dyrygenckich 

bez podania przyczyny. 

19. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie swojego wizerunku, a nadto na 

wykonywanie zdjęć oraz dokonywanie nagrań audio i audiowizualnych podczas trwania 

całego wydarzenia. 

20. Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231 z 

późn. zm.), bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, wyłączne prawo do 

nieograniczonego w czasie i przestrzeni rozporządzania i korzystania z materiałów 

opisanych w ust. 18 ponadto Uczestnik udziela Filharmonii wyłącznego prawa zezwalania 

na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do opracowań i przeróbek 

zarejestrowanego materiału oraz eksploatacji – na następujących polach: 

a) utrwalenie – rejestracja materiału na każdym nośniku audiowizualnym, a w 

szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku 

komputerowym, 



b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym kasety video i audio, dyski 

audiowizualne, techniką celuloidową, światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego, 

c) publiczne odtwarzanie i wyświetlanie (transmisja telewizyjna, radiowa, 

multimedialna, internetowa itp.), 

d) nadawanie w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych za pomocą wizji i 

fonii przewodowej, bezprzewodowej, jakąkolwiek techniką – niezależnie od 

systemu, standardu i formatu, w tym nadawanie przez stację naziemną i 

nadawanie kablowe, 

e) sporządzenie wersji obcojęzycznych, 

f) prawo obrotu w kraju i za granicą,  

g) najem, użyczenie, nieodpłatna wymiana nośników, na których materiał utrwalono 

lub zwielokrotniono, 

h) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych, 

i) publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

j) wszelkie wykorzystanie materiału w serwisach interaktywnych udostępnianych 

widzom za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych w tym sieci 

telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych, 

k) przerabianie i przetwarzanie z zachowaniem osobistych praw majątkowych 

Artysty, dokonywanie skrótów, wykorzystywanie w utworach multimedialnych i 

łączenia z innymi utworami, 

l) w celach archiwizacyjnych. 

m) Uczestnik oświadcza, że prawa opisane w niniejszym paragrafie nie będą 

ograniczone ani też obciążone na rzecz osób trzecich w chwili ich przejścia na 

Filharmonię. 

21. Uczestnik nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń finansowych z tytułu zgód i 

upoważnień w stosunku do Organizatora. 

22. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu mistrzowskich 

warsztatów dyrygenckich. 

 

 

§ 4  

Dane osobowe 

 
Filharmonia Łódzka informuje, że podane przez osoby ubiegające się o uczestnictwo w 

warsztatach dla dyrygentów, jak i uczestników ww. warsztatów w związku z procesem 

rekrutacji, jak i uczestnictwem w warsztatach, dane osobowe – takie jak imię (imiona) i 

nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie oraz doświadczenie - będą 

przetwarzane i administrowane przez Filharmonię im. Artura Rubinsteina z siedzibą w Łodzi 

przy ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, NIP: 7240005070, REGON: 000279226 do celów 

związanych z rekrutacją i udziałem w warsztatach. Udostępnienie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi prowadzenie procesu 

rekrutacji i ewentualne uczestnictwo w warsztatach.  

 
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 RODO.  
Osoba ubiegająca się o udział w warsztatach, jak i uczestnik warsztatów posiada prawo do:  
1/ dostępu do treści swoich danych osobowych,  
2/ sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych,  
3/ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
4/ żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
5/ wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy. 



Osoba ubiegająca się o udział w warsztatach, jak i uczestnik warsztatów nie posiada prawa 

do:  
1/ przenoszenia swoich danych osobowych,  
2/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, dane osobowe są 

przetwarzane jedynie na czas procesu rekrutacji, udziału w warsztatach oraz w okresie 5 lat w 

celach promocyjnych Filharmonii.  

 
Powyższe dane nie podlegają profilowaniu, a zatem nie są na nich dokonywane 

zautomatyzowane operacje polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny 

niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy 

aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 

przemieszczania się.  

 
Inspektorem ochrony danych osobowych tel.: 517-562-083,  
e-mail: m.maciejewska@sobczak-maciejewska.pl.  

 
Ewentualne późniejsze wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na 

zasadność ich przetwarzania przed jej wycofaniem.  

 
Odbiorcami danych są pracownicy Administratora zajmujący się rekrutacją i organizacją 

pracy zespołów orkiestrowych. Administrator nie przewiduje udostępniania ani powierzania 

danych osobowych podmiotom trzecim.  

 

 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. 

2. Informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona na stronie 

www.filharmonia.lodz.pl oraz przekazana do wiadomości uczestników warsztatów w formie 

mailowej.  

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzja jest rozstrzygana przez Organizatora. 

4. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu Uczestnik ma prawo zrezygnować z 

uczestnictwa w mistrzowskich warsztatach dyrygenckich przed uprzednim powiadomieniu o 

tym Organizatora wydarzenia. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Repertuar 

2. Formularz zgłoszeniowy 

3. Umowa dla uczestnika warsztatów 

4. Oświadczenie COVID-19 

 

 

 

http://www.filharmonia.lodz.pl/


Załącznik nr 1:  

 

Wykaz repertuar obowiązującego w trakcie trwania warsztatów: 

 

I tura – 17 – 21 maja 2021 roku 

 

W.A. Mozart – Symfonia C-dur KV 425 „Linzka” 

L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 92 

 

II tura – 24 – 28 maja 2021 roku 

 

L. van Beethoven – I Symfonia C-dur op. 21 

J. Brahms – I Symfonia c-moll op. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2: 

 

Formularz zgłoszeniowy: 

 

Imię: 

 

Nazwisko: 

 

Data urodzenia: 

 

Miejsce urodzenia: 

 

Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, kod pocztowy): 

 

Numer telefonu: 

 

Adres mailowy: 

 

Biogram artysty (obecny status student/absolwent, wykształcenie, doświadczenie) do 1500 

znaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


