
OFERTA 
ZIMOWYCH WAKACJI MUZYCZNYCH Z PASJĄ 2023 

W OŚRODKU  EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WILGA W GÓRZNIE 

30 stycznia – 4 lutego 2023 
 

OPIS 
 
 

Wakacje Muzyczne z Pasją są przeznaczone dla  uczniów szkół muzycznych z województwa 

kujawsko-pomorskiego grających na instrumentach orkiestrowych. Proponujemy dla wszystkich 

warsztaty orkiestrowe, lekcje z kompozycji, zajęcia musicalowe i aktorskie. W programie są 

również zajęcia z ekologii, spacery, dyskoteki i konkursy.  Efekty pracy uczestnicy warsztatów 

pokażą w 3 lutego 2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie oraz 13 lutego 2023 w Sali 

Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Zbiórka uczestników planowana jest 30 

stycznia o 10.45 przed toruńską szkołą muzyczną, powrót przewidziany jest 4 lutego około godziny 

17.00. 

MIEJSCE 

Warsztaty będą miały miejsce w Ośrodku  Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie  położonym  na 

terenie Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Ze wzgórza Bocieniec, na którym 

usytuowany jest Ośrodek rozciąga się malowniczy widok na pobliskie jeziora rynnowe (Młyńskie i 

Górzno) i przepiękny leśny rezerwat przyrody Szumny Zdrój. Młodzież i dzieci będą mieszkać w 2 

i 3 – osobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, telefonami i TV.  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnikami Wakacji Muzycznych z Pasją mogą być dzieci i młodzież, która uczęszcza do szkół 

muzycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wieku od 14 do 19 lat.  Uczestnicy 

wyjeżdżają wspólnie autobusem dnia 30 stycznia 2023 w godzinnie 10.45 spod szkoły muzycznej w 

Toruniu, ul Szosa Chełmińska 224/226.  Wszyscy muszą posiadać swoje instrumenty i  pulpity. 

WYŻYWIENIE 

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

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

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 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAAahUKEwjr49D8zKTIAhVmgXIKHX-zDXE&url=http%3A%2F%2Fwww.wilga.turystyka.pl%2F&usg=AFQjCNGxtriCg3RtbzcSO0YcnXYlXPHxXA
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAAahUKEwjr49D8zKTIAhVmgXIKHX-zDXE&url=http%3A%2F%2Fwww.wilga.turystyka.pl%2F&usg=AFQjCNGxtriCg3RtbzcSO0YcnXYlXPHxXA


ZGŁOSZENIA 

W terminie do 21 grudnia 2022 uprzejmie proszę o dostarczenie oryginalnych kart kwalifikacyjnych 

osobiście do kierownika warsztatów lub pozostawienie w dyżurce Szkoły Muzycznej w Toruniu. Osoby 

spoza Torunia proszę o przesłanie mailowo (skan z podpisem) kart uczestnictwa na adres: 

magdalena@cynk.net. Oryginalne karty proszę dostarczyć w dniu przyjazdu.  

 

 

ODPŁATNOŚĆ 

Odpłatność za pobyt na warsztatach wynosi 1050 PLN (dla członków PTM 15 % zniżki) 

Płatności należy dokonywać do 21 grudnia 2022 na konto  
 

Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego 

m BANK SA 37 1140 2088 0000 5993 0200 1001 

Z dopiskiem: Zimowe Wakacje Muzyczne z Pasją 

 
 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Magdalena Cynk (Kierownik Warsztatów) 

Tel. 501153208 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


