
REGULAMIN 
warsztatów instrumentalnych  

ZIMOWE WAKACJE MUZYCZNE Z PASJĄ 2023 
W OŚRODKU EDUKACJI-EKOLOGICZNEJ WILGA W GÓRZNIE  

30 stycznia 2023 – 4 lutego 2023 
 

1. Organizatorem warsztatów Wakacje Muzyczne z Pasją jest Pomorskie Towarzystwo 

Muzyczne 

2. Warsztaty odbywają się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie  

3. Uczestnicy przyjeżdżają  autokarem 30 stycznia 2023 (zbiórka spod toruńskiej szkoły 

muzycznejo 10.45) i opuszczają ośrodek 4 lutego 2023 o godzinie 15.00.   

4. Uczestnicy wraz  z opiekunami są zakwaterowani w hotelu WILGA w pokojach 2- i 3 -

osobowych  

5. Zajęcia odbywają się w Sali Konferencyjnej 

6. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać swoje instrumenty oraz pulpity  
7. Warsztaty są przeznaczone dla  dzieci i młodzieży pochodzących z województwa 

kujawsko-pomorskiego i uczęszczających do szkół muzycznych, grających na 

instrumentach orkiestrowych w wieku 14 – 19 lat 

8. Uczestnicy codziennie biorą udział w  zajęciach orkiestrowych,  kompozytorskich, 

wokalnych, aktorskich i musicalowych 

9. Program  warsztatów obejmuje również spacery, dyskoteki i konkursy.  

10. Koncerty wieńczące warsztaty odbędą  3 lutego 2023 w Górznieńskim Ośrodku Kultury 

oraz  13 lutego w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu 

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

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

12. Wszystkie zajęcia prowadzone są  przez doświadczonych nauczycieli szkół muzycznych 

 i akademii muzycznych oraz studentów muzycznych uczelni 

13. 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.) 

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

nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

15. Uczestnik w dniu przyjazdu na obóz powinnien być zdrowy, nie wykazywać objawów 

chorobowych ani infekcji. Ten sam warunek dotyczy również całej kadry warsztatów 

16. 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. 

 


