
                                                                                  REGULAMIN  

                                              MISTRZOWSKI KURS MUZYCZNY  

                                                Międzyzdroje 29.01-04.02.2023 

 1. Organizatorem kursu w Międzyzdrojach jest Stowarzyszenie im. Jadwigi Kaliszewskiej.  

2. Kurs odbędzie się w terminie: 29.01 - 04.02.2023. Zakwaterowanie uczestników rozpocznie się 29.01.2023 od 

godziny 16:00 ( pierwszym posiłkiem będzie obiadokolacja), wykwaterowanie uczestników w dniu 04.02.2023 do 

godziny 12:00 (ostatnim posiłkiem będzie śniadanie).  

3. Uczestnicy kursu zakwaterowani będą w Domu Wczasowym „Polonia” w Międzyzdrojach przy ulicy Promenada 

Gwiazd 16 w pokojach 2 i 3 – osobowych. Wyżywienie w restauracji hotelowej  2 posiłki dziennie: śniadanie i 

obiadokolacja. 

4. Koszt uczestnictwa w kursie : 2000 zł.  

5. Uczestnikami kursu mogą być uczniowie, studenci i absolwenci szkół muzycznych wszystkich narodowości. W 

przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na pobyt.  

6. Uczestnicy kursu maja zagwarantowane pięć 45-minutowych indywidualnych lekcji z pedagogiem prowadzącym 

oraz możliwość udziału w koncercie w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.  

7. Kurs odbywa się w kategoriach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, klarnet, saksofon.  

8. Każdy uczestnik powinien przywieźć ze sobą instrument, nuty i pulpit.  

9. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice/opiekunowie 

prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez nieletniego uczestnika.  

10. Uczestników kursu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków 

odurzających. Nieprzestrzeganie tego zakazu będzie skutkowało natychmiastowym wydaleniem z kursu. 

Odpowiedzialność za organizację transportu do i z Międzyzdrojów spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych 

nieletniego uczestnika, również w przypadku wcześniejszego wydalenia z kursu.  

11. Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 600 zł na konto Stowarzyszenie 

im. Jadwigi Kaliszewskiej: 33 1020 4027 0000 1402 1365 7822 i przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem 

wpłaty na adres: stowarzyszenie_kaliszewskiej@wp.pl do dnia 14.01.2023. Pozostałą kwotę należy wpłacić po 

uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w 

kursie.  

12. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: stowarzyszenie_kaliszewskiej@wp.pl lub 

telefoniczny:507525429 i 503123723  

13. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 

 


