
VII Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne Suzuki
Ośrodek wypoczynkowy „SZARLOTA”

18.07 – 24.07.2010r.
Formularz zgłoszeniowy
Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól formularza.

Dane dziecka:

Nazwisko...................................................  Imię........................................data urodz. .....................................…................
Aktualny poziom zaawansowania: zeszyt .......................utwór ...........................................................................................
Adres zamieszkania ...............................................................................................................................................................
Telefon: stac. ...................................... kom. ................................... e-mail ..........................................................................
Nazwisko i imię opiekuna dziecka podczas trwania warsztatów:..........................................................................................

Dane nauczyciela:

Nazwisko i imię …..................................................................................................................................................................

Opłaty za udział
W tym roku ilość godzin lekcyjnych, ich rodzaj oraz cena  zależeć będą od  stopnia zaawansowania dziecka. 
Wyjaśnienie podziału na grupy cenowe znajduje się na drugiej stronie formularza.

Grupy cenowe Terminy wpłaty
Kwota do zapłaty

Do 10.IV Do 30.IV

GRUPA I 230 PLN 260 PLN

GRUPA II 270 PLN 300 PLN

GRUPA III 310 PLN 340 PLN

GRUPA IV 350 PLN 380 PLN

GRUPA V 400 PLN 430 PLN

Oświadczam, że jestem członkiem CRUMS         TAK                  NIE   

Ostateczny termin wpłat i nadsyłania formularzy (na adres podany poniżej) upływa z dniem 30 kwietnia 2010r.
Uczestnikom, którzy nadeślą zgłoszenia po tym terminie organizatorzy nie gwarantują pełnego serwisu oraz udziału we wszystkich zajęciach.

Za datę wniesienia opłaty uważa się datę zaksięgowania pieniędzy na koncie. 
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach do 15.V.2010r. organizatorzy zwracają 50% opłaty. Po tym terminie opłaty  nie będą zwracane.

UWAGA ! Rezerwacji pobytu prosimy dokonywać na stronie internetowej: www.szarlota.pl
(Logujemy się wpisując użytkownik: suzuki, hasło: suzukisuzuki)

Opłaty należy wnosić na konto: Formularze należy przesyłać na adres:

Fundacja Edukacji Muzycznej
PKO BP: 69 1020 1912 0000 9102 0086 2870

W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia
z dopiskiem ”VII Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne Suzuki”

Sekretariat Instytutu Suzuki w Gdańsku
Anna Ingielewicz
Al. Niepodległości 692/69
81-853   Sopot

Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w Warsztatach odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
Za ewentualne szkody materialne (uszkodzenia sprzętu) odpowiedzialność materialną ponoszą również Rodzice lub opiekunowie prawni 
uczestników.
Podpisanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku 
uczestnika oraz Rodzica lub opiekuna prawnego (zdjęcia, nagrania DVD) dla potrzeb Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie 
danych osobowych oraz Ustawą z dnia 4.02.94 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

.......................................... .............................................
data podpis

http://www.szarlota.pl/


Dodatkowe informacje

1. Uprzejmie informujemy, że warsztaty muzyczne Suzuki są wyłącznie dla członków CRUMS.
Roczna opłata za członkostwo wynosi 40zł.

2. Pedagogami kursu będą wybitni nauczyciele z kilku krajów Europy. 
Wśród nich: Christophe Bossuat (Francja), Tove i Béla Detreköy (Dania), 
Haukur Hannesson (Islandia/Szwecja), Jeanne Janssens (Belgia), Claus Kanneworff (Dania), 
Hannele Leetho (Finlandia), Anja Maja (Finlandia) Barbara Parham (Anglia), Anna Podhajska (Polska), 
Iwona Tałałaj (Polska), 
Master Class: Erkki Palola – koncertmistrz Filharmonii Helsinki.

3. Dzienny plan warsztatów (19-23.07.2010r.)
Grupa I („Przedkurkowa” i „Kurkowa”)
- 1 lekcja grupowa
- 1 lekcja rytmiki
- 1 lekcja tańca
Grupa II ( I zeszyt do utworu 9 „Perpetual motion”)
- 2 lekcje grupowe
- 1 lekcja rytmiki
- 1 lekcja tańca
Grupa III ( I zeszyt od utworu 10 „Allegretto” do końca III zeszytu)
- 2 lekcje grupowe
- 1 lekcja rytmiki
- 1 lekcja tańca
- 1 lekcja indywidualna w ciągu trwania warsztatów
Grupa IV ( IV i V zeszytu )
- 2 lekcje grupowe
- orkiestra (nuty dzieci otrzymają e-mailem w drugiej połowie maja 2010r.)
- 2 lekcje indywidualne w ciągu 4 dni
Grupa V ( Od VI zeszytu )
- 2 lekcje grupowe
- orkiestra (nuty dzieci otrzymają e-mailem w drugiej połowie maja 2010r.)
- zespoły kameralne
- codziennie lekcja indywidualna
- master class dla uczniów najbardziej zaawansowanych.

Wieczorne lekcje muzyki dla chętnych rodziców.

4. Koncert na zakończenie warsztatów odbędzie się 23 lipca o godz. 15:30.

5. Na koncert prosimy przywieźć białe bluzki oraz czarne lub granatowe spódniczki (spodnie).

6. Szczegółowy plan zajęć oraz identyfikatory otrzymają Państwo podczas rejestracji w dniu 18.07.2010r
 w godz. 16:00 – 21:00.
Aktualne informacje o warsztatach znaleźć można będzie na stronie www.instytutsuzuki.pl
Szczegółowy repertuar warsztatów zostanie umieszczony na stronie na początku maja 2010. 
Pierwsze wspólne granie odbędzie się w dniu 18.07.2010r o godz. 19:00.
Dzieci z grup IV i V (grające w orkiestrze) prosimy o przywiezienie pulpitów.

Kontakt z organizatorami warsztatów:

        Organizator – Anna Podhajska                            600 775 351                annapodhajska@instytutsuzuki.pl

        Sekretariat Instytutu Suzuki w Gdańsku:            692 198 330                 aniai@instytutsuzuki.pl
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