REGULAMIN KURSU MISTRZOWSKIEGO DYRYGENTÓW I TAMBURMAJORÓW
ORKIESTR DĘTYCH 2020
organizowanego przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Polski Związek
Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy, Orkiestrę Wojskową w Bydgoszczy, Miejskie Wodociągi i
Kanalizacja w Bydgoszczy, Wojskową Komendę Uzupełnień w Bydgoszczy w dniach 16-19 kwietnia
2020 r. Kurs Mistrzowski odbywał się będzie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Sali prób Orkiestry
Wojskowej w Bydgoszczy, zwieńczeniem będzie otwarty koncert Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy
pod dyrekcją czynnych uczestników kursu. Kurs rozpocznie się w dniu 16.04.2020r. o godzinie 16:30.
Zebranie organizacyjne - Akademia Muzyczna, ul. Słowackiego 7, budynek główny, sala 110.
Koncert odbędzie się 19 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w Sali Koncertowej Muzeum Wodociągów w
Bydgoszczy.
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich uczestników Kursu Mistrzowskiego.
2. Na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu w Kursie mogą uczestniczyć:
- uczniowie szkół muzycznych drugiego stopnia, studenci uczelni muzycznych, osoby prowadzące
zespoły dęte – jako Uczestnicy Czynni lub Uczestnicy Bierni, zwani dalej łącznie: Uczestnikami.
3. Złożenie Karty zgłoszeniowej o której mowa w § 3 oraz udział w Kursie Mistrzowskim oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnik Czynny Kursu Mistrzowskiego zobowiązany jest do przygotowania przynajmniej dwóch
utworu z listy kompozycji przewidzianych do wykonania podczas publicznego koncertu z orkiestrą
(po jednym z grupy A i B).
2. Uczestnik Czynny zobowiązany jest do zabrania stroju galowego.
3. Uczestnicy mają prawo do udziału we wszystkich zajęciach podanych w programie Kursu
Mistrzowskiego według harmonogramu ustalonego przez Organizatora.
4. Na zasadach określonych przez Organizatorów Uczestnicy mają prawo do biernego lub czynnego
udziału w koncercie galowym.
5. Po zakończeniu Kursu Mistrzowskiego, Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału podpisane przez
prowadzących
§ 3 Opłaty i zgłoszenie udziału
1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie Mistrzowskim jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia
uczestnictwa (Karta Zgłoszenia) w terminie do dnia 23 marca 2020 r. oraz dokonanie opłaty - w
przypadku Uczestników Czynnych - 450 zł dla osób korzystających z hotelu lub 250 zł dla osób
niekorzystających z hotelu.

W przypadku Uczestników Biernych - 250 zł dla osób korzystających z hotelu lub 100 zł dla osób
niekorzystających z hotelu.
Opłaty należy dokonać na konto Oddziału Bydgoskiego PZChiO: 15 1320 1117 2098 7611 2000 0001 z
dopiskiem Kurs Mistrzowski
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Mistrzowskim opłata nie podlega zwrotowi.
3. Organizatorzy zapewniają wyżywienie podczas całości konkursu.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Organizator niniejszym zastrzega sobie prawo do prowadzenia działań związanych z promocją
Kursu Mistrzowskiego w instytucjach i mediach, w tym w szczególności w prasie, internecie, radio i
telewizji.
2. Celem realizacji uprawnień określonych w ust. 3 powyżej, każdy Uczestnik Kursu Mistrzowskiego
niniejszym udziela Organizatorowi zgody na dokonywanie podczas trwania Kursu Mistrzowskiego
wszelkich czynności zmierzających do udokumentowania przebiegu Kursu Mistrzowskiego; w
szczególności Uczestnik Kursu Mistrzowskiego udziela Organizatorowi zgody na: utrwalanie,
publikowanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie określoną techniką drukarską i poligraficzną,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania do pamięci
komputera oraz pamięci cyfrowych nośników mobilnych wizerunku Uczestników i ich artystycznych
wykonań dokonywanych podczas prób i koncertu, oraz wszelkich wypowiedzi Uczestników
związanych z przebiegiem Kursu Mistrzowskiego i udzielonych Organizatorowi na jego prośbę.

