
Regulamin IX Warsztatów Gitarowych WAKACJE Z GITARĄ 2017 w Jaworzynce
27 czerwca – 2 lipca 2017 r.

1. Organizatorem IX Warsztatów Gitarowych WAKACJE Z GITARĄ 2017 w Jaworzynce jest
Śląskie  Stowarzyszenie  Miłośników  Gitary  Klasycznej  SILESIANA,  a  gospodarzem
Pensjonat OLZA w Jaworzynce.

2. Warunkiem  uczestnictwa  w  warsztatach  jest  opłacenie  ich  kosztów  (800  zł  uczestnicy
aktywni, 500 zł uczestnicy pasywni; członkowie Stowarzyszenia SILESIANA odpowiednio
700  zł  i  400  zł)  oraz  przesłanie  karty  zgłoszenia  do  dnia  31  maja  2017  r.  na  adres
modran@wb.pl  (karta  do  pobrania  w  formie  dokumentu  WORD  na  stronie
www.wakacjezgitara.mh1.pl). Zaliczkę w wys. 200 zł należy wpłacić do 31 maja 2016 r. na
konto: 

Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej SILESIANA 
ul. Jarzębinowa 3B, 43-180 Orzesze 
nr konta: 60 8454 1040 2002 0039 2059 0001 
(Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, O/Orzesze) 
tytułem: wpisowe na WAKACJE Z GITARĄ 

Pozostałą kwotę należy uiścić po przyjeździe na warsztaty. Można wpłacić całość należności
na konto. Zainteresowani zostaną poinformowani drogą mailową o przyjęciu zgłoszenia do
dnia 15 czerwca 2016 r.

3. Cena obejmuje: 3 posiłki dziennie, zakwaterowanie w pokojach 2-4 osobowych, 4 lekcje 30
minutowe, codzienne zajęcia w zespołach kameralnych i orkiestrze gitarowej, całodzienną
opiekę osób niepełnoletnich. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków
we własnym zakresie oraz zabrania karty ubezpieczeniowej ze sobą. 

5. Plan warsztatów: 

27 czerwca (wtorek) 
Przyjazd uczestników warsztatów w godz. popołudniowych (po godz. 15:00)
19:00 – kolacja 
20:00 – koncert 

28 czerwca (środa) 
7:00 – „gimnastyka dla gitarzystów” 
8:00 – śniadanie 
8:30–13:30 – indywidualne lekcje 
13:30 – obiad 
15:00 – zespoły gitarowe 
17:00 – orkiestra gitarowa 
18:00 – kolacja 
19:00 – I koncert uczestników warsztatów 
21:00 – kino 



29 czerwca (czwartek) 
7:00 – „gimnastyka dla gitarzystów” 
8:00 – śniadanie 
8:30–13:30 – indywidualne lekcje 
13:30 – obiad 
15:00 – zespoły gitarowe 
17:00 – orkiestra gitarowa 
18:00 – kolacja 
19:00 – II koncert uczestników warsztatów 
21:00 – kino 

30 czerwca (piątek) 
7:00 – „gimnastyka dla gitarzystów” 
8:00 – śniadanie 
8:30–13:30 – indywidualne lekcje 
13:30 – obiad 
14:30 – wycieczka górska 
17:00 – orkiestra gitarowa 
18:00 – kolacja 
19:00 – III koncert uczestników 
21:00 – kino 

1 lipca (sobota) 
7:00 – „gimnastyka dla gitarzystów” 
8:00 – śniadanie 
8:30–13:30 – indywidualne lekcje 
13:30 – obiad 
15:00 – zespoły gitarowe 
17:00 – orkiestra gitarowa 
18:00 – IV koncert uczestników 
19:00 – kolacja przy ognisku 
21:00 – dyskoteka 

2 lipca (niedziela) 
8:00 – śniadanie 
8:30–13:30 – próba przed koncertem 
13:30 – obiad 
15:00  –  koncert  finałowy  uczestników  warsztatów  (po  koncercie  rozdanie  dyplomów
uczestnictwa i wyjazd) 

6. Organizator ma pełne prawo do filmowania, nagrywania i fotografowania koncertów, zajęć
i pokazów warsztatowych. 

7. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  wartościowe,  które  mogą  zostać
zagubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania warsztatów. 

8. Uczestnicy  otrzymają  dyplomy  uczestnictwa  w  warsztatach  podczas  uroczystego
zakończenia kursu. 

9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pensjonatu OLZA oraz programu
warsztatów. 


