REGULAMIN WARSZTATÓW: MOGIK – Geometry Nodes

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami warsztatów jest Fundacja Nowa Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu z siedzibą w Poznaniu: Al. Marcinkowskiego 29, 60–967 Poznań, KRS
0000150511 oraz GPD Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z
siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
KRS 0000527454, NIP 7811902177, REGON 302860051, zwana dalej GPD.
2. Warsztaty są częścią Konferencji Animacji Graficznej MOGIK, zwanej dalej
konferencją MOGIK.

§ 2. FORMUŁA WARSZTATÓW
1. W warsztatach mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające
podstawową wiedzę z zakresu posługiwania się programem do modelowania
trójwymiarowego BLENDER
2. Ilość uczestników warsztatów jest ograniczona do 15 osób. O uczestnictwie w
warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków uczestnictwa.
3. Warsztaty odbędą się w dniu 10 lipca w godz. 14:00 – 18:00 w GPD, św. Antoniego
8, 62-080 Swadzim.
4. Organizator zapewnienia transport z UAP do GPD FILM STUDIO w dniu 10.07.2022,
godz. 14:00 i transport z GPD FILM STUDIO do UAP tego samego dnia o godz.
18:15
5. Warsztaty przeprowadzą specjaliści w zakresie animacji z GPD: Jakub Duks, Marcin
Mielke, Jarosław Piekarski.
6. Warsztaty Geometry nodes – elastyczne narzędzia w procesie kreatywnym
skupią się na wykorzystaniu bezpłatnego środowiska 3D w projektowaniu
proceduralnym. Przedstawione zadanie będzie realizowane w Blenderze, który
zyskuje coraz większe możliwości i staje się narzędziem wykorzystywanym przez
duże studia w procesie tworzenia animacji. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę
na temat nowych funkcji Blendera i Geometry Nodes.
7. Materiały oraz informacje o warsztatach znajdują się na stronie internetowej
www.mogik.pl

§ 3. UCZESTNICTWO W WARSZTATACH
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:
1. Posiadanie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem do
modelowania 3D – BLENDER w wersji wskazanej przez organizatora oraz
dysponowanie własnym komputerem przenośnym.
2. Rejestracja na warsztaty na stronie www.mogik.pl wraz z akceptacją regulaminu

warsztatów oraz obowiązku informacyjnego.
3. Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu na warsztaty uiszczenie opłaty za warsztaty w
kwocie 70 zł na rachunek Fundacji Uniwersytetu Artystycznego:
PKO Bank Polski 46 1020 4027 0000 1002 1586 6377
do dnia 5 lipca 2022 roku.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy Warsztatów udzielają Organizatorom nieodpłatnej nieograniczonej
terytorialnie licencji do korzystania z Projektu Warsztatowego, w celu prezentacji
publicznej pracy podczas Konferencji MOGIK oraz publikowania w mediach
elektronicznych w celach promocyjnych przez okres 3 lat liczony od dnia
zakończenia Warsztatów.
2. Organizator zobowiązuje, że nie będzie wykorzystywał efektów warsztatów do celów
komercyjnych.
3. Uczestnicy zachowują prawo do nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do
korzystania z Projektu Warsztatowego oraz publikacji w mediach elektronicznych.

§ 5. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe uczestników warsztatów będą chronione zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEM 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 (RODO).
2. Dane osobowe zebrane na potrzeby warsztatów będą przetwarzane na podstawie
zgody uczestników oraz wyłącznie w celach określonych w pkt 3 obowiązku
informacyjnego.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w obowiązku
informacyjnym.

§ 6. DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mogik.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
2. Wyłącznie uprawnionym do interpretacji postanowień Regulaminu jest Organizator.
3. W przypadku zmiany daty konferencji MOGIK Organizator może zmienić terminy
warsztatów.
4. Organizator może odwołać warsztaty z ważnych przyczyn niezależnych od
organizatora lub w przypadku odwołania Konferencji MOGIK.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 27.06.2022 r.

