
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 5/ 2017  

Dyrektora CEA –FG 
z dnia 15 lutego 2017 r. 

 
 
 

Regulamin uczestnictwa grup zorganizowanych w Dniu Otwartym „MUZYCZNE LABORATORIUM 
FILHARMONII”, organizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską  w 

dniu 16 maja 2017 roku 
 
1. Organizatorem Dnia Otwartego „MUZYCZNE LABORATORIUM FILHARMONII” jest Centrum 

Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska.  

2. Dzień Otwarty „MUZYCZNE LABORATORIUM FILHARMONII” odbędzie się 16 maja 2017roku. 
Wejście grup zorganizowanych odbywać się będzie co pół godziny, w godzinach 8:30 – 15:00.  

3. Dopuszcza się udział w Dniu Otwartym „MUZYCZNE LABORATORIUM FILHARMONII” grup 
zorganizowanych liczących do 30 osób, złożonych z dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
wraz z opiekunami. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody na udział w 
wydarzeniu osób innych niż wymienione wyżej. 

4. Chęć uczestnictwa w Dniu Otwartym „MUZYCZNE LABORATORIUM FILHARMONII”, wraz 
z podaniem orientacyjnej liczby chętnych, godziną przybycia grupy, danych kontaktowych osoby 
odpowiedzialnej za grupę (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) , należy zgłaszać 
Organizatorowi mailowo na adres: monika.szuminska@filharmoniagorzowska.pl. 

5. O możliwości udziału w Dniu Otwartym „MUZYCZNE LABORATORIUM FILHARMONII”  decyduje 
kolejność zgłoszeń prowadzona na bieżąco przez wskazaną przez Organizatora osobę. Zapisy 
trwają do momentu wyczerpania miejsc.  

6. Dokumentem potwierdzającym udział grupy zorganizowanej w Dniu Otwartym „MUZYCZNE 
LABORATORIUM FILHARMONII” jest wypełniona i przekazana Organizatorowi DEKLARACJA 
UDZIAŁU stanowiąca Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora CEA –FG z dnia 15 
lutego 2017 r. Jej podpisanie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.   

7. W razie rezygnacji z udziału w Dniu Otwartym „MUZYCZNE LABORATORIUM FILHARMONII” już 
po zarezerwowaniu godziny przybycia grupy, placówka zobowiązana jest powiadomić o tym 
niezwłocznie Organizatora. 

8. Udział w  Dniu Otwartym „MUZYCZNE LABORATORIUM FILHARMONII”  jest nieodpłatny.  

9. Za opiekę nad uczestnikami Dnia Otwartego „MUZYCZNE LABORATORIUM FILHARMONII” na 
terenie CEA-FG odpowiadają nauczyciele lub inne osoby pełniące funkcję opiekunów.  

10. Organizator ma prawo wykluczenia z udziału w Dniu Otwartym „MUZYCZNE LABORATORIUM 
FILHARMONII” osób, które zakłócają jego przebieg lub zachowują się niestosownie.  

11. Podczas trwania Dnia Otwartego „MUZYCZNE LABORATORIUM FILHARMONII” Organizator ma 
prawo do wykonywania zdjęć oraz rejestracji audio/video w celach archiwalnych i promocyjnych 
z prawem do wykorzystania na stronie internetowej www.filharmoniagorzowska.pl, profilu 
Organizatora na portalu społecznościowym facebook oraz w materiałach poligraficznych o 
charakterze promocyjnym wydawanych przez Organizatora. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty materialne uczestników.  
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