
 
 

 

REGULAMIN Warsztatów Gitarowych 

 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Warsztatach Gitarowych. 

2. Organizatorem Warsztatów Gitarowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. 

Wojciecha Kilara w Pleszewie. 

3. Warsztaty odbędą się w dniu 23 października 2021 r. w Sali koncertowej przy Państwowej 

Szkole Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie, Al. Wojska Polskiego7, 

w godz. 9
00

–15
00

. 

4. W warsztatach mogą wziąć udział nauczyciele gitary oraz uczniowie szkół muzycznych 

I stopnia. 

5. W ramach warsztatów prowadzone będą otwarte prezentacje, podczas których uczniowie 

będą pracować z prowadzącym warsztaty. 

6. Warsztaty metodyczne obejmować będą: 

 wykład – "Usłysz zanim uderzysz – o sztuce wydobycia dźwięku” 

 lekcje otwarte z prowadzącym warsztaty. 

7. Prowadzącym warsztaty będzie Pan ad. dr Krzysztof Pełech. 

8. Koszty przejazdu i utrzymania pokrywają uczestnicy lub delegujące ich szkoły. 

9. Organizator nie zapewnia opieki niepełnoletnim uczniom biorącym udział w warsztatach 

gitarowych. 

10. Opłata za udział w warsztatach płatna przez szkołę w kwocie 35 zł – zarówno za ucznia jak 

i nauczyciela.  

11. Zgłoszenia udziału w Warsztatach należy dokonać najpóźniej do dnia 15 października 2021 r. 

poprzez wypełnienie karty uczestnictwa oraz przesłanie go w formie skanu na adres: 

info@salakoncertowa-pleszew.pl . 

12. Opłaty należy wnosić do dnia 15 października 2021 r. na rachunek bankowy Państwowej 

Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie, Narodowy Bank Polski, 

nr rachunku: 24 1010 1469 0033 7513 9134 0000, z dopiskiem: Imię i Nazwisko uczestnika, 

Warsztaty Gitarowe i przesłać wraz z kartą uczestnictwa. 

13. W przypadku złożenia przez Uczestnika rezygnacji z udziału w warsztatach gitarowych po 

dniu 15 października 2021 roku, opłata za udział nie będzie zwracana. O rezygnacji z udziału 

należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres: info@salakoncertowa-pleszew.pl . 

14. Zaświadczenia o udziale w warsztatach gitarowych będą rozdawane podczas lekcji otwartych. 

Organizator nie wysyła zaświadczeń pocztą. 

15. Organizator zastrzega prawo do zmian wykładowców oraz harmonogramu zajęć z przyczyn 

od niego niezależnych. 

16. Organizator zastrzega możliwość odwołania warsztatów z ważnych przyczyn. W takim 

przypadku uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat. 
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