
 
OFERTA 

WAKACJI MUZYCZNYCH Z PASJĄ 2021 
W OŚRODKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWYM UMK 

 W BACHOTKU 
15 – 27 sierpnia 2021 

 
OPIS 

 
 

Wakacje Muzyczne z Pasją są przeznaczone dla  dzieci i młodzieży pochodzących z województwa 

kujawsko-pomorskiego i uczęszczających do szkół muzycznych w klasie  skrzypiec, altówki, 

wiolonczeli lub fletu. Dzieci i młodzież grająca na innych  instrumentach orkiestrowych (bez 

fortepianu) może również uczestniczyć w Wakacjach, ale nie będzie mieć zajęć indywidualnych. 

Oprócz  lekcji indywidualnych ze znakomitymi instrumentalistami (cztery lekcje) proponujemy dla 

wszystkich  zajęcia w zespołach kameralnych i orkiestrze, ćwiczenia z kompozycji, warsztaty 

aktorskie i musicalowe. Młodzież będzie też mogła korzystać z kąpieliska pod okiem ratownika. W 

programie są również ogniska, podchody, dyskoteki i konkursy. Koncert Pedagogów odbędzie się 

17 sierpnia w Brodnickim Domu Kultury. Koncert wieńczący warsztaty będzie miał miejsce w 

toruńskim Dworze Artusa 28 sierpnia 2021. Wcześniej pokazy odbędą  24 sierpnia w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Górznie, 25 sierpnia w Brodnickim Domu Kultury oraz 26 sierpnia w 

Bachotku. 

MIEJSCE 

Warsztaty będą miały miejsce w Ośrodku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bachotku, 

położonym w odległości ok. 80 km na północny wschód od Torunia nad jednym z piękniejszych 

jezior Pojezierza Brodnickiego.  Na terenie ośrodka znajduje się kąpielisko z ratownikiem, 

stołówka, sklep, boiska sportowe, miejsce na ognisko, sala konferencyjna – miejsce prób dla 

orkiestry i zespołów.  Młodzież i dzieci wraz z opiekunami będą zakwaterowani w pawilonie w 

pokojach 4-osobowych i tam też będą odbywać się zajęcia indywidualne. Ośrodek jest strzeżony i 

monitorowany. Walory turystyczne i przyrodnicze  tej okolicy świetnie sprzyjają twórczemu 

wypoczynkowi dzieci i młodzieży, zaś wykwalifikowana kadra pedagogiczna sprawi, że te 

niezapomniane wakacje rozwiną zdolności twórcze tkwiące w każdym młodym człowieku. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnikami Wakacji Muzycznych z Pasją mogą być uczniowie w wieku od 11 do 19 lat, którzy 

uczęszczają do szkół muzycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w klasie fletu,  

skrzypiec, altówki, wiolonczeli lub grają na innym instrumencie orkiestrowym. Wszyscy muszą 

posiadać swoje instrumenty,  pulpity oraz nuty, nad którymi będą pracować. W związku z Covid 19 

organizator zapewnia maseczki i rękawiczki jednorazowe oraz płyny dezynfekujące i 

antybakteryjne. Uczestnicy przyjeżdżają własnym transportem i na własny koszt 15 sierpnia 2021 

między 16.00 a 18.00 godziną. 

 

WYŻYWIENIE 



Wyżywienie obejmuje trzy posiłki dziennie w stołówce na terenie ośrodka. Pierwszy posiłek to 

kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu.  

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

Zalecamy zabranie stroju kąpielowego, klapek pod prysznic, legitymacji szkolnej, plecaka na 

wycieczki, butów sportowych, nieprzemakalnej kurtki oraz ciepłego swetra lub polara, czapki z 

daszkiem i kremu ochronnego z filtrem UV oraz oczywiście instrumentu, pulpitu, nut, zeszytu 

nutowego, ołówka, gumki oraz środków ochrony osobistej  w postaci maseczki. Drogi sprzęt 

elektroniczny uczestnicy przywożą na własną odpowiedzialność.  

CELE WARSZTATÓW 

 
Promocja zdolnej młodzieży województwa 

Umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzenie pożytecznie czasu wakacyjnego 

Pokazanie radości wspólnego muzykowania 

Doskonalenie  umiejętności muzycznych dzieci 

Wymiana doświadczeń różnych środowisk muzycznych 

Poszerzenie repertuaru wykonawczego młodych artystów 

Umożliwienie dzieciom i młodzieży wystąpienie przed publicznością w Toruniu 

PROGRAM 

1. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli szkół muzycznych i 

akademii muzycznych oraz studentów 

Skrzypce 

 Katarzyna Kowacz (Gdańsk) 

Altówka 

 Tomasz Mrowiński (Gdańsk) 

Wiolonczela 

 Alicja Różycka (Gdańsk) 

Flet 

 Juliusz Domaniak (Wrocław) 

Warsztaty orkiestrowe 

 Maciej Koczur (Kraków) 

Ćwiczenia z kompozycji 

 Magdalena Cynk (Toruń) 

Zajęcia aktorskie  

 Mateusz Burdach (Warszawa) 

Zajęcia musicalowe, ćwiczenia dykcyjne i emisyjne 

 Maria Cynk-Mikołajewska (Gdańsk) 

Zajęcia emisyjne i wokalne 

 Marta Cynk-Mikołajewska (Wrocław) 

 

 

 

2. Koncerty na miejscu i po przyjeździe w Dworze Artusa 



3. Inne atrakcje: ogniska, dyskoteki, konkursy, gry i zabawy zespołowe, kąpiele wodne, 

plażowanie, spacery po lesie 

 

ZGŁOSZENIA 

W terminie do 14 czerwca 2021 uprzejmie proszę o przesłanie mailowo (skan z podpisem) kart 

uczestnictwa wraz z dowodami wpłaty pierwszej raty na adres: magdalena@cynk.net 

Oryginalne karty kwalifikacyjne wraz z podpisanymi załącznikami do karty proszę 

dostarczyć w dniu przyjazdu. 

 

ODPŁATNOŚĆ 

Odpłatność za pobyt na warsztatach: 

-   dla dzieci i młodzieży grającej na flecie, skrzypcach, altówce i wiolonczeli wynosi 1800 zł (dla 

członków PTM 15% zniżki) 

 I rata – 800 zł  – do 14 czerwca 2021  

 II rata – 1000 zł – do 2 lipca 2021 

-   dla dzieci i młodzieży, która nie będzie uczestniczyć w zajęciach indywidualnych odpłatność za 

pobyt wynosi 1600 zł (dla członków PTM 15% zniżki) 

 I rata – 600 zł – do 14 czerwca 2021  

 II rata – 1000 zł – do 2  lipca 2021 

W przypadku rezygnacji po 14 czerwca suma wpłat nie podlega zwrotowi.  

Istnieje możliwość zakupu bluzy z logotypami Wakacji Muzycznych z Pasją w cenie 55 zł. W 

karcie kwalifikacyjnej proszę podać szczegóły zakupu. 

Płatności należy dokonywać na konto:  
 
Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego 

m BANK SA 37 1140 2088 0000 5993 0200 1001 

z dopiskiem: Wakacje Muzyczne z Pasją oraz nazwisko i imię uczestnika (dla chętnych dodatkowo 

hasło: bluza) 

UWAGI KOŃCOWE 

1.Przesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych 

do prowadzenia rekrutacji i organizacji warsztatów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 

Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

2.Uczestnik warsztatów powinien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

 

mailto:magdalena@cynk.net


 

Dodatkowych informacji udziela: 

Magdalena Cynk (Kierownik Warsztatów) 

Tel. 501153208 


