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1. Preferowany wiek uczestników: od 10 do 15 lat. 
    W indywidualnych przypadkach do udzia³u w Warsztatach mog¹ 
    zostaæ przyjêci uczniowie w innym wieku.

2. Istnieje mo¿liwoœæ przyjazdu na Warsztaty ze swoim pedagogiem 
    lub rodzicem – po wczeœniejszym uzgodnieniu z kierownikiem 
    Warsztatów.

3. Ogólny koszt udzia³u w warsztatach wynosi 650 z³ p³atne w dwóch 
    ratach: I rata – w wysokoœci 270 z³ (wpisowe) do dnia 22.06.2012 roku, 
    II rata – w wysokoœci 380 z³ (koszty noclegów i wy¿ywienia) w dniu 
    przyjazdu do Oœrodka Wypoczynkowego „Œnie¿ynka” ul. Poznañska 3   
    w Jedlinie Zdroju. Kwota 270 z³, jako wpisowe, nie podlega zwrotowi 
    w przypadku rezygnacji uczestnika z Warsztatów.

4. Wpisowe, tj. 270 z³ nale¿y wp³aciæ na konto bankowe Centrum Kultury
    w Jedlinie Zdroju, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina Zdrój, numer konta 
    bankowego: 48 1020 5095 0000 5602 0007 3783 z dopiskiem
    „Warsztaty Gitarowe w Jedlinie Zdroju”

5. Zeskanowan¹ Kartê Zg³oszenia wraz z zeskanowan¹ kopi¹ wp³aty 
    wpisowego nale¿y przes³aæ poczt¹ elektroniczn¹ do dnia 22.06.2012 r. 
    na adres:  

4. W Warsztatach mog¹ braæ udzia³ gitarzyœci znaj¹cy podstawy notacji 
    nutowej i posiadaj¹cy w³asn¹ gitarê klasyczn¹ lub elektryczn¹, a tak¿e 
    akcesoria gitarowe (np. podnó¿ek, podgitarnik) oraz sk³adany pulpit. 
    Ewentualni gitarzyœci elektryczni dodatkowo musz¹ mieæ ze sob¹ 
    podrêczny wzmacniacz gitarowy. 

5. Uczestnicy maj¹ prawo do udzia³u we wszystkich zajêciach
     i koncertach oraz wycieczkach podanych w programie szczegó³owym 
    Warsztatów.

6. Uczestnicy otrzymaj¹ elektroniczne  potwierdzenia przyjêcia 
    na Warsztaty do dnia 01.07.2012 r. wraz ze szczegó³owym programem
     zajêæ.
 
7. Osoby zakwalifikowane do uczestniczenia w Warsztatach otrzymaj¹ 
    od Organizatorów materia³y nutowe do wykorzystania na zajêciach.

8. W trakcie Warsztatów obowi¹zuj¹ ogólne zasady ¿ycia spo³ecznego,
     a szczególnie wzajemne poszanowanie uczestników (cisza nocna 
    od godz. 22.00 do godz.6.00)

9. Ka¿dy uczestnik Warsztatów zobowi¹zany jest stosowaæ siê do 
    poleceñ porz¹dkowych i wychowawczych ze strony nauczycieli, 
    wychowawców i organizatorów.

10. Wszyscy uczestnicy otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy udzia³u w 
      VI Letnich Warsztatach Gitarowych, a wyró¿niaj¹cy siê uczniowie
      – atrakcyjne nagrody.

witold_kozakowski@o2.pl

      Regulamin
VI Letnie Warsztaty Gitarowe „Gitara moja pasja” 
adresowane s¹ do uczniów szkó³ muzycznych I st. 

i ognisk muzycznych oraz wszystkich innych zainteresowanych 
pog³êbieniem umiejêtnoœci gry na gitarze klasycznej.

Lekcja otwarta st. wyk³. Marka Zieliñskiego („Gitara moja pasja”, 
Jedlina Zdrój 2008 r.)

Koncert uczestników I Letnich Warsztatów „Gitara moja pasja”, 
Jedlina Zdrój 2007 r.

Uczestnicy II Letnich Warsztatów „Gitara moja pasja”, Jedlina Zdrój 2008 r.
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Uczestnicy III Letnich Warsztatów „Gitara moja pasja”
 wraz z duetem Los Desperados,  Jedlina Zdrój 2009 r.

   jeœli jesteœ zafascynowany brzmieniem gitary, 
   chcesz wiedzieæ o tym instrumencie wiêcej, 
   jeœli pragniesz poznaæ nowe techniki gry, 
   jeœli szukasz przyjació³ wœród rówieœników 
      poch³oniêtych gitarow¹ pasj¹ to ... 
... Letni Kurs Gitarowy w Jedlinie Zdroju 
                                                                              jest w³aœnie dla Ciebie !
Skorzystaj z wakacji i przyjedŸ do Jedliny Zdroju, 
aby oddaæ siê gitarowej przygodzie i spêdziæ 
twórczo wolny czas. 
Malowniczo po³o¿ony w Górach Sowich kurort, 
Jedlina Zdrój, to wymarzone miejsce na twórczy wypoczynek 
i relaks przyrodoleczniczy.

           Lekcje indywidualne, zespo³y kameralne, festiwalowa orkiestra 
gitarowa, prelekcje, wyk³ady, pokazy oraz koncerty gitarowe wype³ni¹ 
ka¿dy dzieñ Warsztatów.

          Oczywiœcie nie zabraknie tak¿e rekreacji, ognisk, zajêæ 
sportowych i wycieczek.

?
?
?
?

Ale co jeszcze wyró¿nia warsztaty  muzyczne
„Gitara Moja Pasja” w Jedlinie Zdroju od innych? 
Przede wszystkim to, ¿e organizatorzy gwarantuj¹ 
24 godzinn¹ opiekê wychowawców nad m³odzie¿¹ 
– co powoduje, ¿e uczestnicy s¹ bezpieczni przez 
ca³y pobyt na gitarowym obozie muzycznym. 
Nie zwlekaj wiêc i zg³oœ swój udzia³!
Warsztaty poprowadz¹:

 st. wyk³. Marek Zieliñski  – gitarzysta, jeden  z najbardziej 
cenionych nauczycieli gry na gitarze w Polsce;  juror konkursów 
muzycznych, wyk³adowca wroc³awskiej Akademii Muzycznej.

mgr Cezary Strokosz – gitarzysta, pedagog, kompozytor, 
artysta plastyk, organizator Miêdzynarodowego Festiwalu 
Gitarowego w Trzêsaczu. 

mgr Zbigniew Dubiella – gitarzysta, pedagog, jeden z najwiê-
kszych w Europie kolekcjonerów nut i muzyki gitarowej.

mgr Tadeusz Piotrowski – gitarzysta, pedagog, aran¿er, 
twórca pierwszego w Polsce podrêcznika metodyki nauczania 
gry na gitarze elektrycznej

mgr Witold Kozakowski – gitarzysta, pedagog, dziennikarz, 
animator kultury; organizator K³odzkiego 
Festiwalu Muzycznego „Gitariada”
  
Do zobaczenia w Jedlinie Zdroju!
Witold Kozakowski
kierownik warsztatów 
    tel. 0 602 71 44 97
    e-mail: witold_kozakowski@o2.pl
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...................................................................................................
...................................................................................................
Inne informacje (np. alergie, diety, itp.) ......................
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Oœwiadczam, ¿e znany jest mi Regulamin VI Letnich 
Warsztatów Gitarowych w Jedlinie Zdroju 
i zobowi¹zujê siê go przestrzegaæ.

Podpis uczestnika .................................................
Podpis rodzica ...................................................... 
Uczestnicy otrzymaj¹ poczt¹ elektroniczn¹ potwierdzenie 
przyjêcia na Warsztaty do dnia 1 lipca 2012 r. ze szczegó³owym
 programem zajêæ. 
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