REGULAMIN WARSZTATÓW
animiacji materiałów sypkich oraz animacji plastelinowej
24-26 kwietnia 2013r.

1. Chętni do wzięcia udziału w warsztatach proszeni są o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa
w warsztatach na adres animocje@mok.bydgoszcz.pl, do dnia 21 kwietnia 2013r.
2. Projekt adresowany jest do wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy o animacji –
uczniów, studentów, dorosłych. Nie jest wymagane doświadczenie w dziedzinie tworzenia
animacji.
a) warsztaty animacji materiałów sypkich (prowadząca Karolina Suchodolska) – uczestnicy bez
ograniczeń wiekowych
b) warsztaty animacji plastelinowej (prowadząca Monika Kuczyniecka) – uczestnicy od 14 roku
życia

3. Ilość zgłoszeń na warsztaty jest ograniczona, decyduje kolejność dotarcia zgłoszeń do
Organizatora
a) Warsztaty animacji materiałów sypkich – 9 osób
b) Warsztaty animacji plastelinowej – 12 osób

4. O przyjęciu zgłoszeń decyduje kolejność ich nadesłania do Organizatora.
5. Koszt uczestnictwa w warsztatach jednej osoby wynosi:
a) Warsztaty animacji materiałów sypkich – 80,00 zł brutto
b) Warsztaty animacji plastelinowej – 100,00 zł brutto

6. Warsztaty odbędą się w dniach od 24 do 26 kwietnia 2013r., w siedzibie Miejskiego
Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego 12-14 w Bydgoszczy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca zajęć. Informacje o zmianach
będą zamieszczane na stronie internetowej MCK, a w przypadku przyjętych i
zakwalifikowanych zgłoszeń również przesyłane pocztą elektroniczną bezpośrednio
uczestnikom zajęć do dnia 23 kwietnia 2013r.
8. Organizatorem warsztatów jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, z siedzibą przy
ul. Marcinkowskiego 12-14, o numerze REGON: 090221337 i numerze NIP: 554-031-53-65,
wpisany do rejestru instytucji kultury miasta Bydgoszczy pod poz. nr 2.
9. Program warsztatów obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem materii do
animacji, tworzeniem scenariusza, robieniem poszczególnych ujęć do filmu.

10. Efektem warsztatów jest jeden kilkuminutowy film lub kilka krótkich etiud, w zależności
od sytuacji zaistniałej podczas warsztatów. Efekty warsztatów zostaną pokazane publiczności
w sobotę 27 kwietnia 2013r., podczas ogłoszenia wyników konkursu odbywającego się w
ramach FFA Animocje.
11. Każdy z uczestników otrzyma płytę DVD z filmami powstałymi podczas warsztatów, w
których uczestniczył.
12. Warsztaty obejmują minimum 12 godzin dydaktycznych, podzielonych na 3 dni. Zajęcia
odbywać się będą w godzinach 16.30-20.30 w dniach 24-26 kwietnia 2013r.
13. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie wraz z kartą na adres
animocje@mok.bydgoszcz.pl scanu wypełnionej i odręcznie podpisanej karty zgłoszeniowej
(Załącznik nr 1.) oraz potwierdzenia przelewu kosztów uczestnictwa w warsztatach.
Wpłaty można dokonać przelewem na konto MCK: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz: Bank Pocztowy I Oddział w Bydgoszczy
07 13201117 2032 9150 2000 0036 (w tytule: warsztaty ANIMOCJE oraz imię i nazwisko
uczestnika warsztatów) lub osobiście w kasie MCK (foyer) ul. Marcinkowskiego 12-14, gdzie
można również zostawić podpisaną kartę zgłoszeniową.
Przed dokonaniem wpłaty, wszystkich uczestników prosimy o zgłoszenie drogą mailową
na adres animocje@mok.bydgoszcz.pl w celu potwierdzenia dostępności wolnych miejsc.
14. Rezygnacji z udziału w warsztatach można dokonać – i otrzymać zwrot wpłaconych
kosztów uczestnictwa – najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć (do 10
kwietnia
2013r.).
Informację
o
rezygnacji
należy
przesłać
na
adres
animocje@mok.bydgoszcz.pl lub telefonicznie 519 346 585. Po tym terminie nie przysługuje
zwrot kosztów uczestnictwa.
15. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych. Wzór wymaganej zgody stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu
Warsztatów (Załącznik nr 2.). Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wyłączną
odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników warsztatów.
16. Informację o szczegółach oraz o dostępności miejsc w warsztatach można uzyskać pod
adresem: animocje@mok.bydgoszcz.pl oraz pod numerem 52 32 55 544, kom: 519 346 585 Weronika Płaczek, codziennie do dnia rozpoczęcia warsztatów w godz. 12:00 – 16:00 – z
wyjątkiem niedziel i świąt.

Załącznik nr 1.
KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w warsztatach

TEMAT (należy zaznaczyć wybrane warsztaty):
a) Warsztaty animacji materiałów sypkich – Karolina Suchodolska
b) Warsztaty animacji plastelinowej – Monika Kuczyniecka
TERMIN I MIEJSCE: 24-26 kwietnia 2013r., siedziba Miejskiego Centrum Kultury, ul.
Marcinkowskiego 12-14, Bydgoszcz
DANE UCZESTNIKA:

.......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

.......................................................................................................................................................
Wiek

ADRES ZAMIESZKANIA

................................................. ....................................................................................................
Kod pocztowy

Miejscowość

...................................................... ........................... ..................................................................
Ulica

Nr domu/mieszk.

Województwo

................................................. ................................................. .................................................
Telefon

Telefon komórkowy

e-mail

Opłatę za uczestnictwo w warsztatach, po potwierdzeniu zakwalifikowania zgłoszenia przez MCK, prosimy wpłacać na konto: Miejskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz: Bank Pocztowy I Oddział w Bydgoszczy 07 13201117
2032 9150 2000 0036 (w tytule: warsztaty ANIMOCJE oraz imię i nazwisko uczestnika warsztatów).
Organizatorem warsztatów jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz, o
numerze REGON: 090221337 i numerze NIP: 554-031-53-65, wpisany do rejestru instytucji kultury miasta Bydgoszczy pod poz. nr 2.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych MCK, a także ich przetwarzanie w związku z Warsztatami.
Powyższe dane podaję dobrowolnie. Oświadczam, że zostałem poinformowany (a) o prawie dostępu do powyższych danych oraz do ich
poprawiania.

………………………………………………………….
(czytelny podpis uczestnika)

Załącznik nr 2.
Bydgoszcz, dnia ………………..........

………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna )

………………………………………………………….
(nr dowodu osobistego)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (podać imię i nazwisko) ……………………..……
……………………………………………………. w (należy zaznaczyć wybrane warsztaty)
a) Warsztatach animacji materiałów sypkich – Karolina Suchodolska
b) Warsztatach animacji plastelinowej – Monika Kuczyniecka

w dniach 24-26 kwietnia 2013 r. w Bydgoszczy organizowanych przez Miejskie Centrum
Kultury w Bydgoszczy.

………………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna z dopiskiem czy jest rodzicem, czy opiekunem)

