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Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie

zaprasza na
Warsztaty gitarowe z cyklu „Edukacja z Mistrzem” z dr. Łukaszem
Kuropaczewskim z Akademii Muzycznej w Poznaniu
Warsztaty odbędą się w dniach 3 i 4 grudnia 2015 r. w budynku PSM I st. w
Szczecinie przy al. Woj. Polskiego 115. W ramach warsztatów przewidziano
zajęcia indywidualne dla uczniów szkół muzycznych województwa
zachodniopomorskiego. Uczniowie z klas I-III cyklu 6 - letniego oraz I i II
klasy cyklu 4 – letniego mogą uczestniczyć w lekcji trwającej 30 minut. Dla
uczniów pozostałych klas przewidziana jest lekcja trwająca 45 minut. Na
zakończenie pierwszego dnia warsztatów, tj. 3 grudnia 2015r. o godz.19.00 w
Auli PSM I st. w Szczecinie odbędzie się krótki recital wykładowcy „Edukacji
z Mistrzem” – dr. Łukasza Kuropaczewskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W warsztatach mogą uczestniczyć uczniowie szkół muzycznych wraz z
nauczycielami.
2. Dopuszcza się uczestnictwo czynne (udział ucznia w lekcji otwartej) i bierne
(obserwowanie lekcji pokazowych) w warsztatach.
Każdy uczestnik czynny nie będący uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I
stopnia w Szczecinie wpłaca obowiązkowo wpisowe w wysokości 50 zł, bez
względu na czas trwania lekcji.
3. Dla Uczestników biernych udział jest bezpłatny.
4. Każdy uczestnik czynny - uczeń otrzyma dyplom uczestnictwa w warsztatach.
Nauczyciele tychże uczniów otrzymają zaświadczenia.
5. Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu ucznia do czynnego
uczestnictwa w warsztatach decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia. Takie

zgłoszenie musi zawierać wypełnioną czytelnie i podpisaną kartę zgłoszenia
wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wpłatę wpisowego.
6. Termin nadsyłania zgłoszeń – do dnia 20 listopada 2015 r.
7. Wpisowe należy wpłacić na konto:
PSM I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie
93 1020 4795 0000 9002 0278 6119
z adnotacją ,,Warsztaty gitarowe ”.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach nie nastąpi zwrot wpisowego.
Szczegółowych informacji udziela Nauczyciel Koordynator warsztatów pani
Beata Vykysala
tel. 606 649 840
e-mail: beavyk@wp.pl
ADRES ORGANIZATORA WARSZTATÓW:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. T. Szeligowskiego
al. Wojska Polskiego 115
70-483 Szczecin
Tel/Fax: 91-423 26 55/57

