2. Letnie TORTURY Muzyczne – Wadowice 2019
Informacje szczegółowe i regulaminowe
Warsztaty dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów prowadzone przez
wybitnych Pedagogów z kraju i zagranicy.
Całkowity koszt kursu – 1600,00zł, w tym:
- cztery lekcje indywidualne,
- Orkiestra „TORTUROWANYCH”, prowadzenie p.Tomasz Stolarczyk
- warsztaty oddechowe – prowadzenie p. Beata Kierzkowska
- wieczorne wykłady profesorów – Sala Konferencyjna Hotelu „Podhalanin”
- zakwaterowanie w Hotelu
„Podhalanin” http://podhalanin.com.pl/ , https://www.facebook.com/Podhalaninpl-1428491567446665/
- pełne wyżywienie – śniadania i kolacje w hotelu, obiady w: /trwa ustalanie/
- wycieczki, dla zainteresowanych:
* wycieczka górska na szczyt Leskowiec (Beskid Mały, 922 m
n.p.m) https://pl.wikipedia.org/wiki/Leskowiec , jest jeszcze opcja wyprawy na Babią Górę, dla starszych
uczestników /w zależności od pogody i podziałów godzin/, wszystkie wyprawy z przewodnikiem!,
* wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie http://www.inwaldpark.pl/
* oprowadzanie przez przewodników „Szlakiem papieskim” po Wadowicach,
Uwaga: Bardzo proszę o wstępne deklaracje udziału w wycieczkach! ( w formularzu zgłoszeniowym)
- ognisko, grill – na życzenie TORTUROWANYCH !
- KONCERTY!!!

Regulamin
- uczestnicy do lat 16 mogą przebywać na kursie wyłącznie pod opieką Rodzica lub Opiekuna,
pozostali niepełnoletni za zgodą Rodziców, niepełnoletni powyżej 15 roku życia za pisemną zgodą
Rodziców lub opiekunów prawnych,
- koszt pobytu na warsztatach osoby towarzyszącej (rodzic, opiekun ) - 850,00 zł (noclegi, wyżywienie,
wstęp na zajęcia - jako uczestnik bierny, koncerty, ew. wycieczki)
- zaleca się posiadanie przez uczestników kursu ubezpieczenia od kosztów leczenia oraz od następstw
nieszczęśliwych wypadków,
- w dniu przyjazdu uczestnik (lub jego Rodzic albo Opiekun) będzie poproszony o podpisanie
Regulaminu warsztatów - od tego momentu ponosi wszelkie konsekwencje, które z tego wynikają.
- dzień przyjazdowy - 23.08 (o godz.16.00 oficjalne otwarcie TORTUR w sali koncertowej PSM) –
zameldowanie w hotelu od godz.13.00 (jest możliwy wcześniejszy przyjazd i zameldowanie w hotelu,
po uprzedniej informacji do organizatora),
dzień wyjazdowy – 30.08,
- warunkiem przyjęcia zgłoszenia na 2. Letnie TORTURY Muzyczne – Wadowice 2019 jest wypełnienie
zgłoszenia, przesłanie jego skanu na jankam310@gmail.com, oraz wpłata zaliczki w wysokości 500,00
zł na konto:
Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach
75 1160 2202 0000 0000 3397 2734
z dopiskiem: Letnie TORTURY Muzyczne
reszta odpłatności w terminie do 10 sierpnia
Zalecam kontakt telefoniczny, służę informacjami, również na temat przydziału do poszczególnych
Wykladowców!

