
 STOPKLATKA.                                                                                   
SZEROKI KADR NA KULTURĘ                                                                                               

Postanowienia Ogólne Warsztatów Plakatu online  zorganizowanych w ramach projektu
„STOPKLATKA.SZEROKI KADR NA KULTURĘ” programu EDUKACJA KULTRALNA

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich przebiegają 
„Warsztaty plakatu” (dalej jako „Warsztaty”), odbywające się w we wskazanych przez 
Organizatora komunikatorach internetowych  oraz reguluje powstałe w związku z 
Warsztatami stosunki pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.                                                

2. Organizatorem konkursu jest Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w 
Pińczowie ul Piłsudskiego 2a   (zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem").

3. Warsztaty mają charakter webinariów, odbywają się przez wskazane przez Organizatora  
bezpłatne programy lub platformy  komunikacyjne.  

4. Celem warsztatów zorganizowanych w ramach projektu pn.  „Stopklatka. Szeroki kadr na 
kulturę” jest popularyzacja formy wyrazu artystycznego jakim jest plakat, a szczególnie plakat
filmowy ze szczególnym uwzględnieniem dorobku filmowego pińczowianina, Andrzeja 
Barańskiego. Warsztaty podzielone będą na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części 
teoretycznej zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia dotyczące tworzenia, 
kompozycji plakatu. 

5. W części praktycznej każdy z uczestników będzie mieć szansę zaprojektować plakat do 
wybranego filmu  Andrzeja Barańskiego. Na każdych zajęciach omawiany będzie postęp prac
nad projektem. Każdy biorący udział wykreuje plakat do zaproponowanych  
filmów. Poprzez krótkie ćwiczenia, prowadzone równolegle do głównego zadania, uczestnicy 
będą mieli możliwość rozwijania umiejętności syntetycznego myślenia, kształtowania 
wyobraźni plastycznej oraz zdolności wizualnej interpretacji opartej na metaforze oraz 
charakterystycznej dla plakatu sile przekazu. Powstałe w ramach warsztatów plakaty zostaną 
wydrukowane i  wyeksponowane  w przestrzeni miejskiej Pińczowa. Każdy uczestnik 
warsztatów przekazuje jeden wykonany przez siebie plakat na cele związane z promocją 
projektu oraz działalności Organizatora. 

6. Warsztaty skierowane są do pasjonatów sztuki  oraz wszystkich zainteresowanych 
zgłębieniem wiedzy o projektowaniu plakatów, kompozycji obrazu

7. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Warsztatów ma obowiązek zapoznania się z 
programem Warsztatów oraz niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie www.psck.pl

8. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.

9. Warsztaty odbywają się w terminie  04.06.2020 - 25.06.2020. 

10. Szczegółowy program Warsztatów udostępniony zostanie  na stronie www.psck.pl
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11. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną na adres 
a.kucybała@psck.pl lub pocztą tradycyjną na adres : Pińczowskie Samorządowe Centrum 
Kultury ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów  jednej wykonanej przez siebie pracy- plakatu do 
wybranego filmu Andrzeja Barańskiego celem wykonania wydruku wielkoformatowego i 
wystawienia w przestrzeni miejskiej. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów bądź zmiany terminu z 
przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, choroba prowadzącego itp.). W takim 
przypadku uczestnik Warsztatów ma prawo do wyboru innego terminu Warsztatów, 
organizowanych w ciągu trzech miesięcy od odwołanych Warsztatów, o ile na wybranych 
Warsztatach będą jeszcze wolne miejsca.

13. Maksymalna ilość Uczestników biorących udział w jednych warsztatach to 10 osób.

14. Organizator zapewnia merytoryczną opiekę prowadzącego  Warsztaty. Warsztaty 
uwzględniają indywidualne konsultacje. 

15. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz stosowania się 
do poleceń prowadzącego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 
powstałe na skutek nie przestrzegania Regulaminu i zaleceń trenera prowadzącego 
Warsztaty.

16. Uczestnikami Warsztatów mogą być:

1. osoby powyżej  15  roku życia, 

2. osoby nie będące pracownikami Organizatora.

17. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Warsztatach Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na:

1. przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych.

18. Dane osobowe Uczestników Warsztatów są przetwarzane przez Organizatora oraz 
przekazywane w celach informacyjnych sponsorom Warsztatów. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Warsztatach ze względu na 
brak możliwości rejestracji Uczestnika. Każdy Uczestnik Warsztatów posiada prawo wglądu 
do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

19. Pytania dotyczące udziału w Warsztatach, współpracy i innych zagadnień należy kierować na 
adres: a.kucybala@psck.pl
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Warunki uczestnictwa w warsztatach

1. Rejestracja na Warsztaty odbywa się za pomocą wypełnienia przez Uczestnika 
elektronicznego formularza rejestracyjnego na stronie internetowej 
https://www.strefazajec.pl/company/Pinczowskie-SCK-id938.html

2. Każdy Uczestnik, chcąc przystąpić do warsztatów, jest zobowiązany do podania swojego 
imienia i nazwiska, wypełnienia obowiązkowych danych oraz ankiety rejestracyjnej. Na 
podstawie tych danych Organizator zweryfikuje uczestników warsztatów.

3. Podanie danych nieprawdziwych lub niezgodnych z aktualnym stanem rzeczy Organizator 
może uznać za naruszenie Regulaminu.

4. Przy rejestracji na Warsztaty Plakatu bierzemy uwagę:

1. posiadanie doświadczenia w tworzeniu grafiki, zainteresowanie dziedzinami sztuki, 
grafiką, kompozycją , filmem

2. kolejność zgłoszeń

5. W wybranych przypadkach Organizator zastrzega możliwość wybiórczego zakwalifikowania 
uczestników z listy poza kryteriami wskazanymi w pkt. 4 Regulaminu.

6. Uczestnicy zgłaszający się przez formularz rejestracyjny otrzymają potwierdzenie od 
Organizatora drogą mailową o przyjęciu na wybrane Warsztaty. Na tej podstawie Uczestnik 
będzie pełnoprawnym Uczestnikiem Warsztatów.

7. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, uczestnik otrzyma informację o nie przyjęciu na 
Warsztaty.

8. Przy braku wolnych miejsc na danych Warsztatach, istnieje możliwość wpisania się na listę 
rezerwową, która będzie uaktywniana w momencie rezygnacji wcześniej przyjętego 
Uczestnika. O wyborze Uczestnika z listy rezerwowej będzie decydować kolejność zgłoszeń.

9. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do 
poinformowania Organizatora o nieuczestniczeniu w Warsztatach.

10. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z 
błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do kontaktu z 
Uczestnikiem.

11. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest posiadanie własnego sprzętu komputerowego  
wyposażonego w kamerę oraz mikrofon oraz  łącza internetowego. 
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12. Organizator Warsztatów zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w 
trakcie trwania Warsztatów i darmowej publikacji wykonanych zdjęć w galerii na stronach, 
związanych z realizacja projektu „ Stopklatka . Szeroki kadr na kulturę”

 Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Warsztatów jest Pińczowskie 
Samorządowe Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów . Dane osobowe 
Uczestników Warsztatów będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 10 maja 2018 (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1000).

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niepoprawnych 
danych lub danych osoby trzeciej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności
z przyczyn techniczno-organizacyjnych, o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa już nabyte
przez Uczestników. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia
ich na stronie internetowej psck.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 
przeprowadzenie Warsztatów, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

5. Przystąpienie do udziału w Warsztatach jest równoznaczne z dobrowolną i świadomą 
akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, jak również stanowi potwierdzenie, iż 
Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Warsztatach.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia sprzętu będącego 
własnością Uczestnika, kontuzje, uszczerbek na zdrowiu i szkody powstałe po stronie 
Uczestnika. W razie doznania, w związku z udziałem w Warsztatach, uszkodzenia ciała, 
sprzętu lub jakichkolwiek innych negatywnych następstw, Uczestnik nie będzie dochodzić 
wobec Organizatora konkursu żadnych roszczeń.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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