II Międzynarodowy Kurs Skrzypcowy im. Tadeusza Wrońskiego
Nałęczów 7 – 18 sierpnia 2017
Zgłoszenie uczestnika
Imię i nazwisko.………………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły/uczelni…………..………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji ............................... ………………………………………………………………………….
Telefon komórkowy uczestnika / opiekuna …………………………….………………………………………………
Adres e-mail…………………………………………………………………………………………………………….
Pedagog, z którym uczestnik chcę pracować ..…………………………………………………………………………
Repertuar do opracowania na warsztatach:
.….……………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………….......................................................................................................................................................
Rodzaj uczestnictwa i koszt: proszę podkreślić właściwy podpunkt
A. Uczestnik czynny: 5 lekcji z pedagogiem z możliwością wzięcia udziału w dn. 14-15.08. w II Konkursie
Nałęczów i skrzypce z zakwaterowaniem oraz z wyżywieniem
— 1450 zł;
B. Uczestnik czynny: 5 lekcji z pedagogiem z możliwością wzięcia udziału w dn. 14-15.08. w II Konkursie
Nałęczów i skrzypce bez zakwaterowania i bez wyżywienia 1
— 850 zł;
C. Uczestnik bierny2z zakwaterowaniem i wyżywieniem
— 780 zł.
D. Uczestnik bierny bez zakwaterowania i wyżywienia
— 170 zł
Zgłoszenia należy przesłać na adres: Fundacja Agli Artisti Stary Gaj 55 A 24-204 Wojciechów woj. lubelskie
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:fundacja.agli.artisti@gmail.com

Regulamin uczestnictwa
Zgłoszenia na Kurs należy wysłać nie później niż do dnia 30 czerwca 2017. Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w
Skrzypcowym Kursie i będzie wówczas w obowiązku do uiszczenia zaliczki w wysokości minimum połowy opłaty kursu w zależności od rodzaju
uczestnictwa: 725 lub 425 albo 390 lub 85 zł.
2. Ponieważ ilość miejsc jest limitowana o przyjęciu na Kurs zdecyduje kolejność wpłat wpisowego na konto organizatora: Bank Spółdzielczy w
Nałęczowie filia w Bełżycach, NR 78 8733 0009 0021 9271 2000 0010 Fundacja Agli Artisti Stary Gaj 55 A 24-204 (z dopiskiem II Kurs w
Nałęczowie)
3. Pozostałą kwotę kosztów uczestnictwa należy wpłacić na to samo konto najpóźniej do dn.15 lipca 2017 r.
4. W razie rezygnacji uczestnika, organizator nie zwraca wpłaconej zaliczki.
5. Brak wpłaty wpisowego oznacza rezygnację z udziału w kursie.
6. Organizator zapewnia uczestnikom (A i C) zakwaterowanie (11 dób) w pokojach dwu, trzy i w razie dużej ilości zgłoszeń czteroosobowych z pełnym
wyżywieniem w Internacie Liceum im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, ul. B. Prusa 13.
7. Zajęcia indywidualne z pedagogami odbywać się w NOK. Do słynnego Parku Zdrojowego można dotrzeć spacerem w 3 minuty .
8. Uczestnicy mogą ćwiczyć w pokojach, oraz w wyznaczonych ćwiczeniówkach w szkole i internacie. Próby z fortepianem odbywać się będą w NOK
Nałęczów i w sali koncertowej Pałacu Małachowskich
9. Podczas kursu uczestnik może (nie musi) przygotować i bezpłatnie wziąć udział w przewidzianym w dn. 14-15.08. II Międzynarodowym Konkursie
Skrzypcowym Nałęczów i Skrzypce. Szczegóły dotyczące programu i ewentualnego uczestnictwa na stronie:
http://www.konkursyskrzypcowe-naleczow.pl
10. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 15 roku życia, obowiązani są do przyjazdu i pobytu z opiekunem.
11. Jednocześnie każdy uczestnik kursu podpisując zgłoszenie oświadcza, że:
a.
jest ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
b. zrozumiał i akceptuje powyższy regulamin.
12. Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy poprzez kontakt mailowy fundacja.agli.artisti@gmail.com
1.

……………………….
data

...........................................
własnoręczny podpis

1 Dodatkowa doba + wyżywienie
Uczestnik bierny — pedagog, rodzice lub opiekunowie dziecka
Uczestnik bierny w ramach opłaty 170 zł otrzymuje:
1. Merytorycznie
- Możliwość uczestnictwa w lekcjach z pedagogiem prowadzącym jego dziecko/ucznia
- Możliwość nagrywania lekcji z dzieckiem w systemie audio lub video (w przypadku video dodatkowo uczestnik powinien zapytać pedagoga prowadzącego o zgodę).
- Możliwość nagrywania uczestnika czynnego – swojego dziecka /ucznia w czasie jego występu na koncercie i ew. na konkursie.
- Wszelkie nagrania z imprez oraz lekcji mogą być używane tylko dla własnego użytku. Organizator nie wyraża zgody na ich publikacje w mediach w tym na facebooku
- Możliwość uczestnictwa w lekcjach innych pedagogów
- Możliwość brania udziału we wszystkich koncertach i przesłuchaniach konkursowych oraz okazjonalnych imprezach około kursowych (wycieczkach, ogniskach meczach piłkarskich o ile będą zaplanowane)
- Nieodpłatnego otrzymania zdjęć z imprez z udziałem dziecka/ucznia od organizatorów
2. Reprezentacyjnie i organizacyjnie
- Program Kursu
- Identyfikator
- Dyplom uczestnictwa
- Okazjonalnego odpłatnego wyżywienia (obiad lub kolacja)dla siebie i dziecka w stołówce o ile informację zgłoszona będzie odpowiednio wcześniej (najmniej 1 dzień przed posiłkiem) a opłatę uiści przed posiłkiem w biurze
Kursu.
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