Regulamin Young Arts Masterclass
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Young Arts Masterclass (zwanego dalej YAM) jest Fundacja Young Arts (zwana
dalej Organizatorem).
2. Young Arts Masterclass to kursy muzyczne połączone z festiwalem Young Arts Festival (zwanym
dalej YAF) odbywającym się w tym samym czasie w przestrzeni miasta Krosna i okolic.
3. Kursy skierowane są do uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów oraz absolwentów
wyższych uczelni pragnących doskonalić swoje umiejętności nauki gry na skrzypcach, altówce i
wiolonczeli.
4. Young Arts Masterclass odbywają się w dniach 30 czerwca do 9 lipca 2018 w Krośnie.

§2. Warunki uczestnictwa
1. Koszt czynnego uczestnictwa w YAM wynosi 1600 zł. Uczestnikiem biernym może zostać każdy
zainteresowany po wcześniejszym zgłoszeniu i potwierdzeniu możliwości uczestnictwa przez
Organizatora.
2. Warunkiem kwalifikacji do YAM jest przesłanie do dnia 30 maja 2018 roku na adres
kursy@youngarts.pl wypełnionej Karty Zgłoszeniowej.
3. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w YAM zobowiązany jest do dnia 5 czerwca br.
dokonania wpłaty w wysokości 1600 zł na konto podane przez Organizatora (prosimy wpisać w
tytule przelewu "imię i nazwisko Uczestnika, Uczestnik YAM 2017").
4. Uczestnik zostanie wybrany na podstawie informacji zawartych w Karcie Zgłoszeniowej.
5. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów.
W przypadku rezygnacji kandydata z udziału w YAM, może zostać zakwalifikowany kandydat z
listy rezerwowej.
6. Spośród nadesłanych zgłoszeń, które spełniają kryteria YAM, Organizator wybierze Uczestników.
Organizator podejmuje decyzje na podstawie subiektywnej oceny nadesłanego zgłoszenia i nie jest
zobowiązany do uzasadniania swojej decyzji.
7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją Uczestnika.
8. Uczestnik zakwalifikowany do YAM, w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny,
zobowiązany jest do dostarczenia podpisanej Karty Zgłoszeniowej, Regulaminu oraz
Oświadczenia kursanta/Oświadczenia rodziców kursanta, przekazania dokumentów (scanu –
przesłanego na adres kursy@youngarts.pl, oryginału - w pierwszym dniu kursów muzycznych).
9. Uczestnik zgłaszający się do YAM, lub jego opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich,
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

§3. Postanowienia organizacyjne

1. W ramach udziału w YAM każdy czynny Uczestnik ma zagwarantowane 5 lekcji solowych oraz
udział w zajęciach orkiestry kameralnej i zajęciach z trenerami według grafiku ustalonego przez
Organizatora.
2. W ramach udziału w YAM czynni Uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesji nagraniowej w
profesjonalnym studiu nagraniowym. Czas dysponowania przez Organizatora dostępem do studia
jest ograniczony, dlatego wyboru Uczestników, którzy dokonają rejestracji swojego solowego
materiału dokona jury składające się z 4 przedstawicieli kadry pedagogicznej i 1 przedstawiciela
Organizatora. Decyzja ta zostanie podjęta na podstawie subiektywnej oceny, dlatego też jury nie
jest zobowiązane do uzasadniania swojej decyzji.
3. W ramach udziału w YAM czynni Uczestnicy będą mogli wziąć udział w zorganizowanym
konkursie na najlepszego uczestnika Young Arts Masterclass. Wybór zwycięzcy zostanie
dokonany w oparciu o subiektywne kryteria jury składającego się z 4 przedstawicieli kadry
pedagogicznej i 1 przedstawiciela Organizatora. Wybór ten jest decyzją ostateczną i nie będzie
stanowił przedmiotu odwołań czy zażaleń.
4. Organizator zapewnia nocleg w pokoju trzyosobowym znajdujący się w Akademikach PWSZ przy
ul. Żwirki i Wigury 9 w Krośnie wraz z pełnym wyżywieniem.
5. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego pokrycia kosztów związanych z transportem do i z
miejsca odbywania się YAM.
6. Uczestnik YAM winien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych
wypadków we własnym zakresie.
7. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów bursy (Akademików PWSZ w
Krośnie), szkoły (ZSM w Krośnie) i innych miejsc, w których odbywać się będzie YAM i YAF.
Konsekwencje wynikające z niedostosowania się do regulaminów tych miejsc ponosi Uczestnik.
8. Uczestnik YAM zobowiązany jest do punktualności i przestrzegania harmonogramu zajęć,
koncertów, w tym także godzin posiłków czy ciszy nocnej.
9. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania partii fortepianu do utworów, które będą przedmiotem
jego pracy oraz strojów koncertowych.
10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia oraz nie odpowiada za ewentualne wypadki, kradzieże
czy zniszczenia.
§4. Fotografowanie, filmowanie
1. Organizator ma prawo do utrwalania techniką foto, audio – wideo lub audio zajęć i koncertów
realizowanych w ramach YAM i YAF.
2. Uczestnik podpisując Kartę Zgłoszeniową wyraża zgodę na utrwalanie zajęć i koncertów,
realizowanych w ramach YAM i YAF, techniką foto, audio i audio-wideo (zwane dalej
„nagraniem”).

3. Wskazana w ust. 2 zgoda stanowi udzielnie licencji na korzystanie z autorskich praw
majątkowych do nagrania artystycznego wykonania zajęć lub koncertów. Wówczas Uczestnik
nazywany jest Licencjodawcą, a Organizator icencjobiorcą.
4. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do
nagrania poprzez prawo do umieszczenia na stronie internetowej, na ogólnie dostępnym portalu
internetowym, z prawem do bezpłatnego korzystania z nagrania przez nieograniczony krąg osób,
w zakresie następujących pól eksploatacji:
a. utrwalenie utworu muzycznego wykonanego podczas kursu lub koncertów techniką foto,
audio i audio-wideo w dowolnym formacie;
b. udostepnienie nagrania na ogólnie dostępnym portalu internetowym z prawem do
bezpłatnego korzystania z nagrania lub jego fragmentu (fragmentów) przez
nieograniczony krąg osób.
5. icencjodawca udziela icencjobiorcy w całym zakresie przedmiotowym nagrania, o którym
mowa w niniejszym paragrafie regulaminu, licencji jako :
a. licencji niewyłącznej,
b. bez ograniczeń terytorialnych,
c. pełnej,
d. zawartej na czas oznaczony 5 lat,
e. z prawem do dalszych sublicencji na nieograniczony krąg podmiotów,
6. Licencja obejmuje prawo do korzystania z nagrania w całości lub wybranej części.
7. Licencjodawca zobowiązuje się nieodpłatnie wykonać i udzielić licencji w pełnym zakresie
przedmiotowym wskazanym w niniejszym paragrafie.
8. Z uwagi na nieodpłatność świadczeń icencjodawcy nie przysługuje od icencjobiorcy
wynagrodzenie umowne.
§5. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Zgłoszenie do udziału w YAM jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. W
przypadku niedostosowania się do niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do
możliwości usunięcia Uczestnika z YAM bez zwrotu kosztów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie w formie
pisemnej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatorów.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatorów.
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