
Regulamin V Sympozjum Fletowego 

Koszalin 9-11 marca 2020  

1. Organizatorem  V  Sympozjum  Fletowego jest  Zespo� ł  Pan� stwowych  Szko� ł

Muzycznych  im.  Graz"yny  Bacewicz  w  Koszalinie  oraz  Centrum  Edukacji

Artystycznej.

2. V  Sympozjum  Fletowe  odbędzie  się  w  dniach  9-  11  marca  2020  roku  w

Zespole Pan� stwowych Szko� ł Muzycznych im. Graz"yny Bacewicz w Koszalinie.

3. W ramach V Sympozjum Fletowego odbędą się lekcje otwarte, wykłady, zajęcia

zbiorowe, wystawa instrumento� w, wydawnictw nutowych oraz koncerty.

4. V Sympozjum Fletowe ma zasięg ogo� lnopolski,  skierowane jest  do ucznio� w

szko� ł  muzycznych  I  i  II  stopnia,  studento� w  Akademii  Muzycznych  oraz

pedagogo� w klas fletu.

5. Uczestnicy czynni otrzymają certyfikaty udziału w V Sympozjum Fletowym.

6. Udział we wszystkich wydarzeniach Sympozjum jest bezpłatny.

7. Uczestnikom  czynnym  oferujemy  lekcję  indywidualną  (uczniowie  szko� ł  I

stopnia - 20 minut, uczniowie szko� ł II stopnia - 30 minut, studenci - 45 minut)

oraz  moz" liwos�c�  udziału  w  orkiestrze  fletowej.  Czas  trwania  lekcji

indywidualnych jest orientacyjny i moz"e ulec zmianie w zalez"nos�ci od ilos�ci

uczestniko� w.  Uczestniko� w  biernych  zapraszamy  do  udziału  w  orkiestrze

fletowej.

8. Organizator informuje, z"e zajęcia z  dr hab. Eweliną Zawis� lak odbędą się dnia 

9  marca  2020,  prof.  dr  hab.  Ewą  Murawską  -  dnia  9  i  10  marca  2020,  

ad. dr hab. Agatą Igras - dnia 9, 10 i 11 marca 2020.

9. Zgłoszenia  proszę  wysyłac�  wyłącznie  drogą  elektroniczną  na  adres:

sympozjumfletowe@zpsm.pl do dnia 24 lutego 2020 roku.

10. Organizator informuje, z"e ilos�c�  miejsc do udziału czynnego w lekcjach jest

ograniczona, decydowac� będzie kolejnos�c� zgłoszen� .

11. Formularz zgłoszenia do pobrania na stronie: www.zpsm.pl     

http://www.zpsm.pl/
mailto:sympozjumfletowe@zpsm.pl


12. Koszty noclegu, transportu i wyz"ywienia uczestnicy pokrywają we własnym

zakresie.

Najbliz"sze hotele:

   Hotel Sport tel. 94 314- 68- 80, 666- 811- 411

email: recepcja@hotelsport.pl 

 Hotel Gwardia (0-94) 345-13-21

email: kontakt@hotelikgwardia.pl

Koordynator Sympozjum:

dr Magda Morus-Fijałkowska

sympozjumfletowe@zpsm.pl

tel. 694-023-917

mailto:%3Cstrong%3Ekontakt@hotelikgwardia.pl%3C/strong%3E
mailto:recepcja@hotelsport.pl

