REGULAMIN
warsztatów instrumentalnych
WAKACJE MUZYCZNE Z PASJĄ 2022
W OŚRODKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWYM UMK
W BACHOTKU
15 – 28 sierpnia 2022
1. Organizatorem warsztatów Wakacje Muzyczne z Pasją jest Pomorskie Towarzystwo
Muzyczne
2. Warsztaty odbywają się w Ośrodku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bachotku
3. Uczestnicy przyjeżdżają własnym transportem i na własny koszt 15 sierpnia 2022
między 16.00 a 18.00 godziną i opuszczają ośrodek 28 sierpnia 2022 między godziną
14.00 a 16.00
4. Uczestnicy wraz z opiekunami są zakwaterowani w pawilonie w pokojach 4-osobowych
oraz domkach
5. Zajęcia odbywają się w Sali Konferencyjnej, w pokojach w pawilonie oraz domkach
6. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać swoje instrumenty, pulpity oraz nuty, nad którymi
będą pracować
7. Warsztaty są przeznaczone dla dzieci i młodzieży pochodzących z województwa
kujawsko-pomorskiego i uczęszczających do szkół muzycznych w klasie skrzypiec,
altówki, wiolonczeli lub fletu w wieku 10 – 18 lat
8. Dzieci i młodzież grająca na innych instrumentach orkiestrowych (bez fortepianu)
uczestniczy w warsztatach, ale nie ma zajęć indywidualnych.
9. Uczestnicy w programie mają cztery lekcje indywidualne
10. Uczestnicy codziennie biorą udział w zajęciach zespołowych, orkiestrowych,
kompozytorskich, wokalnych, aktorskich i musicalowych
11. Program warsztatów obejmuje również ogniska, podchody, dyskoteki i konkursy.
12. Podczas trwania warsztatów w Brodnickim Domu Kultury odbędzie się Koncert
Pedagogów (17 sierpnia 2022) , w którym wezmą udział wszyscy wykładowcy oraz
uczestnicy warsztatów w charakterze słuchaczy
13. Koncerty wieńczące warsztaty odbędą 25 sierpnia w Brodnickim Domu Kultury oraz 26
sierpnia w Bachotku UMK
14. Uczestnicy mogą korzystać z kąpieliska pod okiem ratownika
15. Wyżywienie obejmuje trzy posiłki dziennie w stołówce na terenie ośrodka. Pierwszy
posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu.
16. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli szkół muzycznych
i akademii muzycznych oraz studentów muzycznych uczelni
17. 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.)
18. Uczestnik warsztatów powinien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
19. Uczestnik w dniu przyjazdu na obóz powinno być zdrowe, nie wykazywać objawów
chorobowych ani infekcji.
20. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności) rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do
odebrania dziecka w czasie do 12 godzin od kontaktu kierownika.

