
REGULAMIN 
IV Poznańskiej Letniej Akademii Instrumentów Dętych 

 
1. IV Poznańska Letnia Akademia Instrumentów Dętych (IV PLAID/Warsztaty) odbywa się  
w dniach 21-25 sierpnia 2017 w budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. 
 
2. Organizatorem IV PLAID jest Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – Katedra 
Instrumentów Dętych.  
 
3. IV PLAID to Warsztaty instrumentalne dedykowane dla studentów uczelni muzycznych ( I i II st.), 
uczniów szkół muzycznych I i II st. 
 
4. W ofercie programowej IV PLAID znajdują się: 
a) 4 otwarte lekcje indywidualne dla każdego z uczestników (po 40 min.) 
b) Uczestnictwo w Koncercie Inauguracyjnym (słuchacz) 
c) Uczestnictwo w Koncercie Finałowym (wyboru kandydatów do Koncertu Finałowego dokonają 
wykładowcy warsztatów)  
d) Uczestnictwo w wykładach  realizowanych w ramach PLAID 
e) Uczestnictwo w wystawach instrumentów muzycznych realizowanych  w ramach PLAID 
f) Uczestnictwo w koncertach dodatkowych towarzyszących PLAID 
g) Gra w zespołach kameralnych 
h) Gra  w Orkiestrze IV PLAID 
i) Próby z akompaniatorem (każdemu uczestnikowi przysługują dwie 30 minutowe próby) 
 
5. Kadrę wykładową IV PLAID stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Muzycznej  
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz zaproszeni profesorowie. Opis kadry wykładowej znajduje się 
w Załączniku do niniejszego regulaminu. 
 
6. Kierownikiem artystycznym oraz organizacyjnym IV LAID jest dr Rafał Rachwał. 
 
7. Uczestnicy zgłaszają swój udział w IV PLAID poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia 
dostępnej na stronie internetowej www.amuz.edu.pl   
Zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i w formie skanu przesłać drogą mailową na adres: 
rafalrachwal@poczta.onet.pl 
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 
Rafał Rachwał 
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 
61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87 
 
8. Kartę zgłoszenia należy przesłać w terminie do 4 sierpnia 2017 
 
9. Udział osoby niepełnoletniej, tj. osoby, która nie ukończyła 18 lat może zgłosić wyłącznie jej rodzic 
lub opiekun prawny.  
 
10. Osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w IV PLAID – samodzielnie (jeżeli dostarczą poświadczoną 
notarialnie pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na samodzielne uczestnictwo  
w Warsztatach) lub pod opieką osoby dorosłej.  
 
11. W/w zgodę należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia (kopia) oraz okazać w dniu rozpoczęcia 
Warsztatów (oryginał). 
 
12. Organizator nie zapewnia opieki „wychowawcy” uczestnikom niepełnoletnim.  



 
13. Koszt udziału w IV PLAID wynosi dla uczestników 350 zł. Jest to opłata ryczałtowa niezależna od 
zakresu korzystania przez danego uczestnika z oferty PLAID.  
 
14. Uczestnicy zobowiązani są dokonać opłaty za udział w IV PLAID w terminie do dnia 4.08.2017 na 
rachunek bankowy Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu  
o numerze 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907 BZWBK S. A. VI O/POZNAŃ 
Tytuł wpłaty – IV Poznańska Letnia Akademia Instrumentów Dętych 2017. Skan dowodu wpłaty należy 
dołączyć do karty zgłoszenia.  
 
15. W przypadku rezygnacji z Warsztatów po dniu 4 sierpnia 2017 opłata wpisowa nie podlega 
zwrotowi.  
 
16. Szczegółowy harmonogram IV PLAID zostanie przekazany uczestnikom warsztatów  
do dnia 14 sierpnia 2017 drogą mailową.  
 
17. Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania oraz wyżywienia. Koszty z tym związane uczestnicy 
ponoszą we własnym zakresie. 
Proponowana baza noclegowa:  
www.akademik.amuz.edu.pl  
www.art-hostel.com.pl  
www.hostelpoznan.pl  
www.fusionhostel.pl  
 
18. Istnieje możliwość  wykupienia w bufecie Akademii Muzycznej obiadów, koszt obiadu wynosi 15 zł. 
Należy zaznaczyć właściwą opcję na karcie zgłoszenia. 
 
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niezakwalifikowania na Warsztaty z powodu:  
a) niespełnienia przez kandydata warunków regulaminu  
b) niewystarczającej frekwencji w danej specjalności instrumentalnej. 
 
20. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. „19 b” opłata za Warsztaty zostanie zwrócona  
do dnia 30 września 2017 r.  
 
21. W przypadku niezakwalifikowania się na Warsztaty z przyczyn opisanych w „pkt. 19 a” lub nie 
przybycia uczestnika na Warsztaty, opłata wstępna nie będzie zwracana.  
 
22. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego  
w Poznaniu. W takim przypadku na karcie zgłoszenia należy wpisać niezbędne dane do sporządzenia 
faktury. 
 
23. Uczestnicy zobowiązani są do przywiezienia nut dla akompaniatora. 
 
24. Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator 
IV PLAID nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi 
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje, które zajdą bez winy prowadzącego zajęcia. 
 
25. Za kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika 
na zajęciach odpowiada rodzic/prawny opiekun. 
 



26. Za szkody materialne wyrządzone przez uczestnika warsztatów na terenie budynku Akademii 
Muzycznej im. I. J. Paderewskiego odpowiada uczestnik, a w wypadku osób niepełnoletnich rodzic lub 
prawny opiekun. 
 
27. Akceptując regulamin uczestnik lub rodzic/prawny opiekun oświadcza, że uczestnik nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. 
 
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie budynku 
Akademii Muzycznej. 
 
29. Uczestnicy oraz rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na fotografowanie i 
filmowanie zajęć/występów oraz późniejszą ewentualną publikację zdjęć zawierającą także wizerunek 
uczestnika (lub ewentualnie także rodzica/opiekuna uczestnika przebywającego na zajęciach) w celach 
promocyjnych Akademii Muzycznej. 
 
30. Przesłanie wypełnionej i podpisanej przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego karty 
zgłoszenia oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu. 
 
31. Pytania dotyczące PLAID należy kierować na poniższy adres mailowy:  
rafalrachwal@poczta.onet.pl 
 
32. PLAID nie stanowi wypoczynku zorganizowanego, o którym mowa w art. 92a ustawy o systemie 
oświaty. 
 
 


