
Regulamin Międzynarodowego Festiwalu i Kursu muzycznego „Chopin-Górecki” 

§ 1 

1.    Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu i Kursu muzycznego „Chopin-Górecki”, zwanego 
dalej „Kursem” jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Okólnik 
2,    00-368 Warszawa, NIP 525-000-77-15, REGON 000275702, zwany dalej jako „UMFC” lub 
„Organizator”. 
2.    Celem Kursu jest umożliwienie muzykom z całego świata (dalej zwani jako Uczestnicy) 
doskonalenia swoich umiejętności muzycznych oraz rozwijania talentu poprzez udział w kursach 
mistrzowskich online prowadzonych przez najlepszych pedagogów, będących na co dzień 
pedagogami UMFC. 
3.    W ramach Kursu odbywają się zajęcia on-line w następujących specjalnościach: gra na 
fortepianie, gra na skrzypcach, gra na harfie, gra na akordeonie, gra na fortepianie jazzowym, 
śpiew, kompozycja i instrumentacja, kompozycja i aranżacja jazzowa. 
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dostępnych specjalności, o których mowa w ust. 
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§ 2 

1.    Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie 
opłaty w określonym terminie na wskazany rachunek bankowy Organizatora. Wysokość opłaty, 
termin oraz numer rachunku bankowego będą udostępnione na stronie internetowej 
Kursu:  www.chopin.edu.pl/chopin-gorecki-2022 
2.    Uczestnik ma prawo do zwrotu uiszczonej opłaty za Kurs w przypadku rezygnacji z Kursu nie 
później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. 
3.    Uczestnikiem Kursu nie może zostać osoba, która nie ukończyła 16 roku życia. 

§ 3 

1.    Zgłoszenia na Kurs odbywają wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego, 
znajdującego się na stronie internetowej Kursu: www.chopin.edu.pl/chopin-gorecki-2022.  
Formularz należy wypełnić do dnia wskazanego na w/w stronie. 
2.    Obowiązuje limit 10 miejsc przypadających na jednego pedagoga. O zakwalifikowaniu się na 
Kurs decyduje kolejność zgłoszeń. 
3.    Z powodu ograniczonej liczby miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego 
zamknięcia listy uczestników. 

§ 4 

1.    Każdemu Uczestnikowi Kursu przysługują cztery 60 minutowe spotkania z wybranym 
pedagogiem do wyboru: lekcje on-line lub analizy przesłanych nagrań oraz udział w dwóch 
wykładach  organizowanych w ramach Kursu. (lekcje będą odbywać się bez udziału 
akompaniatorów, w języku angielskim – bez tłumacza)  
2.    Dzielenie zajęć indywidualnych pomiędzy dwóch lub więcej pedagogów jest zabronione. 
3.    Zajęcia odbywają się według ustalonego przez Organizatora harmonogramu. Pedagog nie ma 
obowiązku odpracowania lekcji w innym terminie w przypadku nieobecności Uczestnika, przy czym 
pedagog jest zobowiązany odpracować lekcje, które nie odbyły się z jego winy, w terminie 
uzgodnionym z Uczestnikiem. 
 

  



§ 5 

1.    Wszelkie formy utrwalania Kursu bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora w szczególności, 
nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione.  

§ 6 

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników i ich Rodziców/opiekunów prawnych 
przetwarzanych w związku z organizacją i przebiegiem Kursu, a następnie archiwizacją jego 
dokumentacji jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, reprezentowany przez Rektora 
UMFC. 
2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych UMFC, który nadzoruje przestrzeganie przetwarzania 
danych zgodnie z przepisami prawa realizowany jest za pośrednictwem adresu 
mailowego iod@chopin.edu.pl.  
3.    Dane w zakresie zawartym w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu 
zakwalifikowania na Kurs oraz dalszego w nim udziału na zasadach określonych w Regulaminie 
Kursu, m.in. w celu kontaktu z Państwem, realizacji Kursu, dokumentowania jego przebiegu, 
a następnie archiwizacji wytworzonej dokumentacji (art. 6 ust.1 lit a, e i f RODO). 
4.    Dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników UMFC zaangażowanych 
w procesy związane z realizacją Kursu, przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji 
dotyczącej Kursu, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Dane 
mogą zostać udostępniane innym odbiorcom (podmiotom zewnętrznym) jedynie w przypadkach 
przewidzianych przepisami prawa lub podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych na 
podstawie umowy, m.in. firmie Microsoft w związku z korzystaniem z dostarczanej usługi Office 
365. 
5.    Podanie danych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne 
w celu skutecznej i prawidłowej organizacji i przebiegu Kursu. Niepodanie danych uniemożliwi 
udział w Kursie, natomiast brak zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku utrudni jego 
organizację i przebieg. 
6.    W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa do cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi Państwu dalszy udział w Kursie, ale nie 
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  
7.    Realizacja praw, o których mowa w pkt 6 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony 
danych UMFC (iod@chopin.edu.pl).   
8.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem 
decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 
9.    Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych, 
z zastrzeżeniem możliwości przetwarzania danych przez firmę Microsoft poza obszarem EOG, przy 
zachowaniu zasad ochrony danych przewidzianych w RODO.  

§ 7 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina. 
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