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REGULAMIN 

Słuchowisko radiowe jako nowa forma edukacji kulturowej  

-seminarium dla nauczycieli i animatorów kultury 

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia, uczestnictwa w seminarium: Słuchowisko 

radiowe jako nowa forma edukacji kulturowej organizowanego przez Fundację Teatr 

Wyobraźni, z siedzibą w Baranowie Sandomierskim 39-400, ul. Zamkowa 24b/1 

Uczestnikiem seminarium jest osoba zgłoszona na seminarium poprzez wypełnienie  

i przesłanie na adres warsztaty@teatrwyobrazni.pl  formularza uczestnictwa dostępnego na 

stronie www.teatrwyobrazni.pl  lub wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej www.teatrwyobrazni.pl  

 

II.ORGANIZACJA SEMINARIUM 

Seminarium realizowane jest według programu. Organizator zastrzega  sobie możliwość 

wprowadzenia zmian w programie seminarium. 

Informacja o programie seminarium oraz  ewentualnych zmianach w programie 

przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie 

internetowej www.teatrwyobrazni.pl. 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania seminarium, zmiany terminu seminarium lub 

zmiany miejsca seminarium, w przypadkach od niego niezależnych, w szczególności 

choroby prowadzącego lub działania siły wyższej. 

Seminarium organizowane jest w ośrodkach wymienionych w programie seminarium. 

Organizator nie zapewnia transportu pomiędzy poszczególnymi ośrodkami ani nie pokrywa 

kosztów transportu pomiędzy nimi. 

Fundacja Teatr Wyobraźni nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za 

powstałe po stronie uczestnika koszty, związane z uczestnictwem w seminarium, tj. 

rezerwację noclegów, biletów autobusowych, kosztów paliwa itp. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w studiu nagrań, ilość miejsc na warsztaty 

odbywające się w studiu nagrań jest ograniczona. Zapisu na część warsztatową odbywającą 

się w studiu nagrań dokonać można osobiście w dniu warsztatów (10 października 2019). 

Uczestnicy seminarium otrzymają certyfikat uczestnictwa w seminarium. 
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III ZGŁOSZENIA NA SEMINARIUM 

 

Przed przystąpieniem do zapisu na seminarium uczestnik  jest zobowiązany do zapoznania 

się z regulaminem i dostosowania się do jego postanowień. 

Podstawą uczestnictwa w seminarium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego za 

pośrednictwem www.teatrwyobrazni.pl  

Zgłoszenie na seminarium przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie internetowej. O przyjęciu na seminarium otwarte decyduje kolejność 

zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista 

uczestników w danym terminie seminarium będzie już zamknięta.  

Po otrzymaniu zgłoszenia osobę zgłoszona zostaje wpisana na listę uczestników. W razie 

braku miejsc organizator informuje o tym fakcie osobę zgłoszoną.  Osoba zgłaszająca się 

może zostać wpisana na listę rezerwową.  

Seminarium może być odwołane w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych 

od organizatora. Informacja o odwołaniu seminarium zostanie przekazana uczestnikom 

drogą mailową. 

Każdy zapis na seminarium jest automatycznie potwierdzany na wskazany adres mailowy 

uczestnika . 

 

IV.OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W SEMINARIUM 

   

 Udział w seminarium jest bezpłatny dla uczestników. 

 

V. ZAMIANY I REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SEMINARIUM 

 

Rezygnacji z uczestnictwa w seminarium uczestnik powinien dokonać pisemnie w terminie 

do 7 dni przed planowanym seminarium. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na 

adres warsztaty@teatrwyobrazni.pl rezygnacja musi zawierać imię i nazwisko uczestnika 

seminarium. Istnieje możliwość wyznaczenia zastępstwa na swoje miejsce. 

 Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Fundacji Teatr Wyobraźni  

 

 

VI. PRAWA AUTORSKIE 
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Prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych wykorzystywanych w 

prowadzonych seminarium przysługują wyłącznie Fundacji Teatr Wyobraźni lub 

uprawnionym osobom trzecim. 

Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w części lub w całości - dostarczonych materiałów jest 

zabronione oraz podlega karze. 

Prowadzenie szkoleń i wykorzystywanie materiałów szkoleniowych  jest zabronione i 

podlega karze zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

 Na seminarium obowiązuje całkowity zakaz nagrywania materiału audio/wideo. 

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Regulamin obowiązuje od 01.09.2019 r. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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