
KARTA ZGŁOSZENIA (Uczestnicy indywidualni) 

UWAGA! Karta powinna być wypełniona drukowanymi literami, bez 

używania skrótów i bez stosowania tylko pierwszej litery imion. 

1. Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Klasa:……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wybór warsztatu: 

 wokal 

 gitara 

 instrumenty smyczkowe (skrzypce, wiolonczela)* 

 instrumenty dęte (flet poprzeczny, klarnet)* 

* niepotrzebne skreślić 

Na warsztaty instrumentalne wymagana jest płynność w zmianach funkcji. Na warsztacie smyczków oraz instrumentów dętych 

wymagana jest znajomość podstaw gry na instrumencie oraz mile widziana (choć nie jest konieczna) umiejętność czytania nut.  

 

4. Imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego, telefon kontaktowy (mile widziany komórkowy), e-mail: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Zapoznaliśmy się z Regulaminem i zobowiązujemy się do jego przestrzegania. 

Zobowiązujemy się pokryć wszelkie koszty związane z ew. dewastacją lub zaginięciem mienia  

szkolnego. Również zobowiązujemy się do uiszczenia kosztów uczestnictwa w warsztatach w wysokości 

od uczestnika. 

6. Ważne informacje dla organizatora: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………..                                                                                                                   

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego             

                                                                                                              

Prosimy o przyniesienie wypełnionej karty osobiście lub przesłanie mailowo (skan) w terminie do dnia 

19.10.2022 na adres: warsztaty.pijarska@gmail.com 

Regulamin uczestnictwa w Warsztatach Muzycznych dla Dzieci i Młodzieży 

1. Organizatorem Warsztatów Muzycznych dla Dzieci i Młodzieży z jest Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej 

pokoju w Łowiczu. 

2. Warsztaty Muzyczne dla Dzieci i Młodzieży skierowane jest do osób z klas I - VIII. 

3. Organizator zapewnia opiekę nad uczestnikami zgłoszonymi indywidualnie podczas warsztatów, przerw, czasu 

wolnego - dotyczy uczniów Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu. 

4. Grupy zorganizowane przyjeżdżają ze swoim opiekunem, który zapewnia opiekę nad uczestnikami.  

5. Warsztaty odbędą się w dniu 29 października w budynku Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu. 

 

6. Warunki udziału w Warsztatach: 

● Zgłoszenie udziału dziecka przez Kartę Zgłoszeniową. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 07.10.2022, jednak nie 

dłużej niż do 19.10.2022. 

● Dostarczenie osobiście lub mailowo Karty Zgłoszeniowej (do 19.10) oraz podpisanej przez rodzica lub opiekuna 

prawnego, Oświadczenia o zgodzie na udział w warsztatach oraz wykorzystanie wizerunku (do 23.10).  

Oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w warsztatach oraz wykorzystanie wizerunku każdy uczestnik dostanie 

drogą mailową do 19.10.2022 na adres mailowy wskazany w Karcie zgłoszeniowej. Dopatrzenie tego obowiązku 

należy do uczestników i ich opiekunów. 

● Grupy zorganizowane muszą przyjechać z opiekunem. Opiekun może brać udział w warsztatach.  

● Wniesienie opłaty w wysokości 60 zł od osoby. Grupy mogą wnieść opłatę w dniu przyjazdu w recepcji. 

● Opłata przeznaczona będzie na pokrycie następujących kosztów organizacyjnych: materiały warsztatowe, obiad, 

kawiarenkę. 

 

Na wydarzenie składać się będą: warsztaty wokalne oraz instrumentalne (do wyboru przez uczestnika i wg programu), obiad, 

kawiarenka z dostępem do kawy i herbaty, udział w spotkaniu integracyjnym, Msza Święta kończąca pracę warsztatową.  

WSTĘP NA MSZĘ ŚWIĘTĄ WOLNY - Rodzice mogą przyjść posłuchać efektów warsztatów. 

6. Uczestnicy warsztatu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób odpowiedzialnych za Warsztaty, a także do 

zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie, gdzie będą odbywać się warsztaty.  

7. Na warsztaty instrumentalne zabieramy ze sobą instrument. Gitarzyści muszą mieć też kapodaster. 

8. Udział w Warsztatach wiąże się z akceptacją zapisów w Regulaminie. 

9. Udział w Warsztatach jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wizerunku uczestnika w mediach 

społecznościowych Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Warsztatów. Organizator pozostawia sobie możliwość 

odwołania Warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o 

odwołaniu Warsztatów, a wniesione opłaty zostaną zwrócone. 

 

mailto:warsztaty.pijarska@gmail.com

