
 REGULAMIN Warsztatów Metodycznych 

dla nauczycieli skrzypiec Szkół Muzycznych I stopnia 
 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Warsztatach Metodycznych dla nauczycieli 

skrzypiec Szkół Muzycznych I stopnia. 

2. Organizatorem Warsztatów Metodycznych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 

im.W. Kilara w Pleszewie 

3. Warsztaty odbędą się w dniu 30 marca 2019 r. w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 

im. W. Kilara w Pleszewie w godz.9.00-15.00. 

4. W Warsztatach mogą wziąć udział nauczyciele skrzypiec szkół muzycznych I stopnia. 

5. Celem Warsztatów jest doskonalenie umiejętności pedagogicznych i pogłębianie wiedzy na 

temat nowych form kształcenia, mających szczególne zastosowanie w nauczaniu początkowym w grze 

na instrumentach strunowych w szkołach muzycznych I stopnia. 

6. W ramach Sympozjum prowadzone będą otwarte prezentacje metodyczne, podczas których 

uczniowie zaczynający naukę gry na instrumentach strunowych będą pracować z prowadzącym 

Warsztaty. 

7. Warsztaty metodyczne obejmować będą : 

-wykład -”Dostosowanie programu do możliwości ucznia w Szkole Muzycznej I st.” -

prezentacje metodyczne 

-panel dyskusyjny poświęcony wybranym zagadnieniom z dziedziny metodyki nauczania gry na 

skrzypcach sugerowanych przez nauczycieli biorących udział w Warsztatach (prosimy o 

przygotowanie pytań i problemów o jakie chcieliby Państwo zapytać prowadzącego Warsztaty). 

8. Prowadzącym Warsztaty będzie mgr Konrad Dragan z PSM w Legnicy. 

9. Koszty przejazdu i utrzymania pokrywają uczestnicy lub delegujące ich szkoły. 

10. Organizator nie zapewnia opieki niepełnoletnim uczniom biorącym udział w prezentacjach 

metodycznych podczas Warsztatów.    

11. Opłata za udział w Warsztatach dla nauczycieli wynosi 30zł. Udział czynny ucznia w 

prezentacjach metodycznych jest bezpłatny. 

12. Zgłoszenia udziału w Warsztatach należy dokonać najpóźniej do dnia 18 marca 2019 r. poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go w formie skanu na adres: 

psmpleszew@partnet.pl lub pocztą na adres Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Kilara 

ul. Wojska Polskiego 7, 63-300 Pleszew z dopiskiem „Warsztaty Metodyczne”. 

13. Opłaty należy wnosić do dnia 18 marca 2019 r. na rachunek Szkoły, 

Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 24 1010 1469 0033 7513 9134 0000 , z dopiskiem: Imię Nazwisko 

uczestnika, Warsztaty Metodyczne 2019. 

14. W przypadku złożenia przez Uczestnika rezygnacji z udziału w Sympozjum po dniu 18 marca 

2019 r. opłata za udział w Sympozjum nie będzie zwracana. O rezygnacji z udziału w Sympozjum 

należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres: psmpleszew@partnet.pl 

15. W sytuacji konieczności wystawienia faktury za dokonanie opłaty wpisowej należy przesłać 

maila z prośbą o wystawienie dokumentu księgowego na adres: psmpleszew@partnet.pl 

Faktury mogą zostać wystawione wyłącznie na instytucję lub osobę, która bezpośrednio dokonała 

wpłaty na konto Organizatora Sympozjum. 

16. Opiekę merytoryczną i organizacyjną Warsztatów sprawuje Pani Renata Pawelec. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 502638183. 

17. Zaświadczenia o udziale w Sympozjum będą rozdawane podczas panelu dyskusyjnego. 

Organizator nie wysyła zaświadczeń pocztą. 

18. Organizator zastrzega prawo do zmian wykładowców oraz harmonogramu zajęć  z            

       przyczyn od niego niezależnych. 

19. Organizator zastrzega możliwość odwołania Warsztatów z ważnych przyczyn. W takim          

             przypadku uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat. 
 

 

 

mailto:psmpleszew@partnet.pl
mailto:psmpleszew@partnet.pl


 Klauzula informacyjna dla uczestników Warsztatów Metodycznych - nauczycieli  

 skrzypiec Szkół Muzycznych I stopnia 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy: 

 

 Administrator danych osobowych 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I 

stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie przy Alei Wojska Polskiego 7 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: Aleja Wojska Polskiego 7, 63 - 300 PLESZEW,   

b) telefonicznie: (62) 742 21 71, 

c) e-mail:  psmpleszew@partnet.pl 

 

Inspektor ochrony danych 

 

1. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jarosław Bartkowiak. Można się z nim kontak-

tować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: psmpleszew@partnet.pl 

 

Cele i podstawy przetwarzania 

 

2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu uczestnictwa w Warsztatach Me-

todycznych dla nauczycieli skrzypiec Szkół Muzycznych I stopnia na podstawie udzielonej 

przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

 

Odbiorcy danych osobowych 

 

3. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą: 

a) podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych 

dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Szkole 

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Ad-

ministratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

 

1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 



 

Okres przechowywania danych 

 

2. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której 

zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze 

zm.) – przez czas określony w tych przepisach. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

 
3. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a 

także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wy-

wiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej) 

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

d) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe 

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub 

art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a) 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Oso-

bowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymo-

giem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane 

dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania da-

nych 

a) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i nie jest wymo-

giem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania da-

nych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, któ-

rej zgoda dotyczy. 

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

  

1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

  

  


