
 
 

 

Regulamin 
organizowania wydarzeń, korzystania z sal koncertowych 

Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 
oraz obiegu i rozpowszechniania informacji o wydarzeniach akademickich 

 
Niniejszy regulamin został stworzony w celu sprawnego i profesjonalnego prowadzenia 
działalności w salach koncertowych Pałacu Akademii, Regionalnego Ośrodka Kultury, 
Edukacji i Dokumentacji Muzycznej i w Sali Koncertowej oraz optymalizacji i zwiększenia 
efektywności działań organizacyjnych związanych z obsługą wydarzeń akademickich. 

§1 
Koordynatorem działalności artystycznej i artystyczno-naukowej Akademii Muzycznej 
w Łodzi w Sali Koncertowej przy ul. Żubardzkiej 2a, w Sali Kameralnej przy al. 1 Maja 4 oraz 
w salach Pałacu Akademii: 12, 31, 28 jest Biuro Wydarzeń Artystycznych, zwane dalej BWA. 

§2 
BWA koordynuje działalność artystyczną i artystyczno-naukową Akademii Muzycznej w Łodzi 
w porozumieniu z jednostkami wewnętrznymi Akademii, w oparciu o zatwierdzony przez 
Rektora Akademii roczny plan wydarzeń oraz zatwierdzony przez Prorektora 
ds. artystycznych roczny plan nagrań wydarzeń. 

§3 
1. Roczny plan wydarzeń może ulegać modyfikacjom polegającym na zmianie projektów lub 
rezygnacji z projektów w trakcie trwania roku akademickiego, po uprzedniej zgodzie Rektora. 
2. Realizacja projektów, które nie zostały uwzględnione w rocznym planie wydarzeń wymaga 
uprzedniej zgody Rektora. 
3. Każda zmiana zgodnie z ust. 1 i 2, wymaga zgody Rektora, wyrażonej po wcześniejszym 
sprawdzeniu w BWA dostępności sal koncertowych i możliwości ich realizacji. 
4. Rektor może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian w rocznym planie wydarzeń, 
jak również może odwołać wydarzenia artystyczne zawarte w rocznym planie wydarzeń, 
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną lub finansową Akademii, lub kiedy dane 
wydarzenie z innych przyczyn, niezależnych od Akademii, nie jest możliwe do zrealizowania. 

§4 
1. Aby zapewnić sprawną i profesjonalną realizację wydarzenia, koordynator merytoryczny 
wydarzenia jest zobligowany do wypełnienia formularza online z wyprzedzeniem minimum 
3 tygodni (21 dni) w przypadku koncertów, kursów mistrzowskich i wykładów oraz 
z wyprzedzeniem minimum 6 tygodni (42 dni) w przypadku konkursów, przedstawień, sesji 
i konferencji. 
2. Powiadomienie o złożeniu zapotrzebowania jest wysyłane automatycznie do pięciu 
działów: BWA, Biura Promocji, Studia Nagrań, Działu IT i Działu Gospodarczego. 
3. W przypadku niedotrzymania wskazanych w ust. 1 terminów obsługa wydarzenia 
nie zostanie zapewniona, w tym obsługa komunikacyjno-promocyjna. 

§5 
Rezerwacja sal koncertowych na wszystkie działania, w tym próby, nagrania, audycje musi 
być zadeklarowana w BWA i wpisana do planu wydarzeń. Wydawanie kluczy przez portierów 
Akademii do wymienionych sal odbywa się wyłącznie w oparciu o informacje wpisane 
w plan. 

 



 
 

 

§6 
1. Akademia nie użycza bezkosztowo sal koncertowych do realizacji projektów zewnętrznych. 
2. Wydarzenia zewnętrzne nie są finansowane lub dofinansowywane przez Akademię, chyba 
że Akademia jest współorganizatorem danego wydarzenia; kwestia ta będzie regulowana 
odrębnie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami. 

 
§7 

Jednostki organizacyjne Akademii oraz zewnętrzne jednostki pozyskujące środki finansowe 
na organizację wspólnych z Uczelnią wydarzeń artystycznych lub artystyczno-naukowych 
w ramach współpracy z Akademią zobowiązują się do przestrzegania powyższych zasad. 

§8 
Dodatkowo w kwestii obsługi komunikacyjno-promocyjnej ustala się: 
1. Zamówienie plakatów w formatach B1 lub B2, ulotek w formacie DL, programów szytych 
i wszelkich pozostałych materiałów drukowanych w drukarni możliwe jest wyłącznie 
po wcześniejszym zapewnieniu środków finansowych przez daną jednostkę akademicką 
(wydział, instytut, katedra, zakład, pracownia, itp.) z uwzględnieniem terminów podanych 
w paragrafie 4 ust. 1. W tym celu należy dostarczyć przygotowane i podpisane 
zapotrzebowanie do Biura Promocji Uczelni. 
2. Zamówienie dokumentacji zdjęciowej z danego wydarzenia możliwe jest wyłącznie 
po wcześniejszym zapewnieniu środków finansowych przez daną jednostkę na 6 tygodni 
przed danym wydarzeniem. W tym celu należy dostarczyć przygotowane i podpisane 
zapotrzebowanie do Biura Promocji Uczelni. W pozostałych przypadkach decyzję 
o wykonaniu dokumentacji fotograficznej podejmuje Kierownik Biura Promocji w zależności 
od zapotrzebowania na zdjęcia do materiałów promocyjnych Uczelni. 
3. Wydanie zaświadczeń lub certyfikatów za udział w kursach mistrzowskich , sesjach, 
seminariach i konferencjach możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu listy uczestników 
do Biura Promocji nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Koszt wydania 
zaświadczenia lub certyfikatu określany jest przez kwesturę w danym roku akademickim. 


