REGULAMIN
KURSU PSAŁTERZYSTY
2020
Częstochowa
I. ORGANIZATOR I PLAN KURSU
1. Kurs Psałterzysty (dalej Kurs) organizowany jest przez Ośrodek Muzyki Liturgicznej w
Częstochowie oraz Stowarzyszenie Kultura CzęstoNowa (dalej Organizatorzy) w okresie od
października do grudnia 2020 r.
2. Kurs składa się z 6 sobotnich sesji w terminach w godz. 9.00 - 17.00 w parafii św. Zygmunta
w Częstochowie.
3. Celem Kursu jest przygotowanie do pełnienia posługi psałterzysty ze szczególnym
wskazaniem do pełnienia tej posługi w rodzimych parafiach i wspólnotach Uczestników
Kursu.
4. Kurs przeznaczony jest dla osób od 13 roku życia.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego
dostępnego na stronie www.osrodekmuzykiliturgicznej.pl do dnia 1 października 2020 roku.
2. Opłata za uczestnictwo w Kursie wynosi 500 zł (płatność jednorazowa) 550 zł (płatność w
2 ratach) i nie obejmuje wyżywienia ani kosztów dojazdu z i na miejsce Kursu. Opłata nie
podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Uczestnika w trakcie trwania Kursu. W
szczególnych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o zwrocie części opłaty po
odliczeniu poniesionych już kosztów.
3. Wpłaty jednorazowej należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od chwili wysłania
zgłoszenia. W przypadku płatności w 2 ratach: 300 zł w ciągu 5 dni roboczych, 250 zł do 31
października 2020.
4. Opłatę należy przelać na rachunek bankowy Stowarzyszenia Kultura CzęstoNowa:
58 1240 1213 1111 0010 8809 4181 (Bank Pekao S.A.)
Stowarzyszenie Kultura CzęstoNowa
ul. Dobrzyńska 112/114
42-202 Częstochowa
W tytule przelewu należy wpisać „Uczestnictwo w Kursie Psałterzysty oraz imię i nazwisko”.
Nie ma możliwości opłaty za kurs gotówką.
5. W przypadku osób niepełnoletnich (13 – 17 lat) wymagane jest przesłanie podpisanej zgody
rodzica lub opiekuna prawnego oraz wypełnienie odpowiednich punktów Formularza
Zgłoszeniowego.
Podpisaną
zgodę
(wzór
do
pobrania
ze
strony
www.osrodekmuzykiliturgicznej.pl) należy niezwłocznie po wypełnieniu Formularza
Zgłoszeniowego przesłać w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres e-mail
osrodekmuzykiliturgicznej@gmail.com
6. Uczestnik Kursu jest zobowiązany zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu Kursu
poprzez kompletne i poprawne wypełnienie Formularza Uczestnictwa.
7. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości Uczestników Organizatorzy zachowują prawo
do odwołania Kursu.
8. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia w czasie Kursu.

III. ORGANIZACJA PRACY KURSU
1. Godzinowy harmonogram poszczególnych sesji zostanie przedstawiony Uczestnikom po
zakończeniu zapisów na Kurs.
2. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć, układ zajęć oraz częstotliwość
przerw oraz czas ich trwania mogą ulegać zmianie.
3. Każda sesja Kursu składa się z elementów stałych: emisja głosu w podgrupach, nauka
melodii psalmów responsoryjnych i brewiarzowych oraz części zmiennych – wykłady o
tematyce liturgicznej, wprowadzenie do modlitwy brewiarzowej, praktyka wykonawcza
psalmów oraz warsztaty z dykcji i panowania nad stresem.
4. Emisja głosu odbywa się w 5-6 osobowych grupach. Podziału na grupy dokonują
Organizatorzy. Nie są przewidziane zmiany Uczestników w przydzielonych grupach.
5. W przypadku nagłej nieobecność wykładowcy/instruktora emisji głosu Uczestnicy Kursu
zostaną skierowani do innych prowadzących zajęcia.
6. Uczestnik Kursu powinien każdorazowo poinformować Organizatorów o planowanej
nieobecności na całości lub części zajęć.
7. Nieobecność uczestnika na zjazdach nie uprawnia do zwrotu części ani całości opłaty za
Kurs.
8. Zakończeniem Kursu jest uroczysta msza święta, podczas której następuje posłanie do
pełnienia posługi psałterzyty w parafiach i wspólnotach. Do uczestnictwa w tej uroczystości
zaproszeni są bliscy Uczestników Kursu oraz księża z ich parafii lub wspólnot.
9. Posługi na mszy świętej kończącej Kurs przydzielone będą Uczestnikom na zasadzie
losowania.
10. Po zakończeniu Kursu Organizatorzy wysyłają do parafii lub wspólnoty delegującej
uczestnika Kursu informację o jego zakończeniu. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na
wysłanie takiej informacji powinien zgłosić ten fakt Organizatorom przed zakończeniem
Kursu.
IV. PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ I PRAWA DO WIZERUNKU
1. Uczestnicy Kursu bądź ich rodzice/opiekunowie prawni udzielają nieodpłatnie zgody na rzecz
Organizatorów na nieograniczone w czasie korzystanie i używanie artystycznych wykonań w
ramach Kursu oraz wyrażają zgodę na bezpłatne oraz nieograniczone w czasie
rozpowszechnianie ich wizerunków, z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w kraju i za
granicą, które obejmują następujące pola eksploatacji:
● utrwalanie na jakimkolwiek nośniku wizualnym, audiowizualnym lub audialnym, a w
szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
● zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video,
dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego
na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
● wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz Internetu, w tym na strony
internetowe Organizatorów, profile społecznościowe (Facebook, Twitter) itp.;
● wykorzystanie artystycznego wykonania oraz wizerunku Uczestników dla celów
promocyjnych Organizatorów;
2. Uczestnicy Kursu bądź ich rodzice/opiekunowie prawni udzielają nieodpłatnie zgody na rzecz
pozostałych Uczestników Kursu do nieograniczonego w czasie korzystania i używania

artystycznych wykonań, mających miejsce podczas Kursu. Zgoda ta obejmuje wyłącznie
utrwalanie na jakimkolwiek nośniku wizualnym, audiowizualnym lub audialnym, a w
szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego - do
użytku własnego. Jednocześnie Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za formę
upowszechniania utrwalonych przez Uczestników materiałów, szczególnie w obszarze
internetu i sieci społecznościowych.
3. Organizator oświadcza, iż wizerunek Uczestników Kursu nie będzie przez Organizatora
rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub innymi materiałami, stawiającymi w
negatywnym świetle osobę, której wizerunek utrwalono w myśl postanowień niniejszego
Regulaminu.
V. RODO
1. Dane gromadzone w ramach przeprowadzenia procesu zapisu Uczestników do udziału w
Kursie będą używane wyłącznie w celu jego świadczenia. Dane przetwarzać będzie Ośrodek
Muzyki Liturgicznej w Częstochowie z siedzibą w Parafii św. Zygmunta przy ulicy Krakowskiej
oraz Stowarzyszenie Kultura CzęstoNowa z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 112-114 w
Częstochowie. Podstawę do wspomnianego procesu stanowi Ustawa z 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych wymaganych przez Organizatorów jest decyzją świadomą i
dobrowolną. Odmowa podania danych osobowych w całości lub części oznacza rezygnację
ze zgłoszenia uczestnictwa w Kursie.
3. Uczestnikowi Kursu przysługuje prawo do wglądu swoich danych, ich zmiany, usunięcia bądź
wycofania zgody na przetwarzanie. Uczestnik Kursu może także zażądać przeniesienia
swoich danych do innego Administratora Danych, jak również wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podane dane będą przechowywane po zakończeniu Kursu tylko i wyłącznie w celu informacji
o kolejnych wydarzeniach Organizatorów i nie będą udostępnianie innym podmiotom ani
osobom. Uczestnik ma prawo odmowy otrzymywania informacji o kolejnych wydarzeniach
Organizatorów poprzez wysłanie stosownej wiadomości do Organizatorów.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik Kursu jest zobowiązany przestrzegać ogólnie przyjętych zasad BHP w miejscu
Kursu.
2. Kompletne wypełnienie oraz wysłanie przez Uczestnika Kursu Formularza Zgłoszeniowego,
jak również podpisanie przez rodzica bądź opiekuna prawnego Zgody na udział Osoby
Niepełnoletniej, równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu, jednak nie mogą one
uszczuplać praw przyznanych uczestnikom.

