Regulamin
Regionalnych Warsztatów Gitarowych
Koszalin, 16-17.11.2021
1. Organizatorem Regionalnych Warsztatów Gitarowych jest Zespół Państwowych Szkół
Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie oraz Centrum Edukacji Artystycznej.
2. Regionalne Warsztaty Gitarowe odbędą się w dniach 16-17 listopada 2021 r. w Zespole
Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie.
3. W ramach Regionalnych Warsztatów Gitarowych w Koszalinie odbędą się lekcje
otwarte prowadzone przez prof. dr hab. Wandę Palacz oraz wykład prowadzącej.
4. Regionalne Warsztaty Gitarowe skierowane są do uczniów szkół muzycznych I i II
stopnia oraz pedagogów szkół muzycznych regionu zachodniopomorskiego.
5. Nauczyciele uczestniczący w Warsztatach otrzymają zaświadczenia udziału CEA.
6. Udział w Regionalnych Warsztatach Gitarowych jest bezpłatny.
7. Uczestnikom czynnym oferujemy lekcję indywidualną (uczniowie szkół I stopnia – 30
minut, uczniowie szkół II stopnia – 45 minut). Czas trwania lekcji indywidualnych
jest orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników.
8. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby uwzględnić proponowane w zgłoszeniach
terminy lekcji otwartych dla uczniów, ale może nie być to możliwe. Zostaną one wtedy
ustalone drogą telefoniczną lub mailową.
9. Zgłoszenia prosimy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
zatrybw@i.zpsm.pl do dnia 4.11.2021 r.
10. Wybór uczestników czynnych w lekcjach otwartych zostanie dokonany po upływie
terminu zgłoszeń (w zależności od ilości zgłoszeń z poszczególnych szkół regionu
i możliwości czasowych) oraz potwierdzony do dnia 9.11.2021 r.
11. Koszty noclegu, transportu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Najbliższe hotele:
• Hotel Sport tel. 94 314-68-80, 666-811-411, email: recepcja@hotelsport.pl
• Hotel Gwardia tel. 94 345-13-21, email: kontakt@hotelikgwardia.pl
12. Formularz zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą
informacyjną zawarty jest w załącznikach lub do pobrania na stronie: www.zpsm.pl
(uwaga! zgodę wypełniają zarówno czynni, jak i bierni uczestnicy warsztatów oraz
nauczyciele).

13. Ze wszystkimi pytaniami prosimy zgłaszać się do koordynatorów warsztatów:
Wioletta Zatryb tel. 501-711-062, mail: zatrybw@i.zpsm.pl
Dariusz Schmidt tel. 500-132-683

załącznik nr 1- karta zgłoszenia nauczyciela
załącznik nr 2 - karta zgłoszenia ucznia
załącznik nr 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą
załącznik nr 4 - ramowy harmonogram warsztatów

