
REGULAMIN 

III Poznańskiej Letniej Akademii Instrumentów Dętych 

Poznań, 22-26 sierpnia 2016 

 

§ 1 

1. Organizatorem II Poznańskiej Letniej Akademii Instrumentów Dętych (III PLAID) jest Akademia 

Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Katedra Instrumentów Dętych  

 

2. III PLAID odbędzie się w dniach 22-26.08.2016 w budynku Akademii Muzycznej  

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. 

§ 2 

1. III PLAID adresowana jest do studentów studiów I i II st., uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, 

oraz młodzieży kształconej poza powszechnym systemem edukacji – spełniającej wymogi 

programowe. 

§ 3 

1. Aby wziąć udział w kursie należy dokonać opłaty za kurs na konto Fundacji Akademii Muzycznej  

w Poznaniu BZ WBK S. A. VI o/Poznań 79 1090 1362 0000 0000 3601 8352;  

Tytuł wpłaty: III Poznańska Letnia Akademia Instrumentów Dętych 2016 

 

2. Przesłać Kartę zgłoszeniową z dołączonym dowodem wpłaty na adres: 

 

Rafał Rachwał 

Akademia Muzyczna 

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

ul. Św. Marcin 87 

61-808 Poznań 

 

3. Istnieje możliwość zgłoszenia drogą elektroniczną. W takim przypadku Kartę Zgłoszeniową należy 

pobrać ze strony internetowej Akademii Muzycznej w Poznaniu: 

www.amuz.edu.pl 

 

4. Wypełnioną kartę należy przesłać na adres: rafalrachwal@poczta.onet.pl 

(należy dołączyć elektroniczne potwierdzenie przelewu) 

 

5. Termin zgłoszeń upływa 7.08.2016 



6. Uczestnicy zobowiązani są do przywiezienia nut dla akompaniatora. 

§ 4 

 

1. Koszt uczestnictwa w kursie (bez wyżywienia): 300 zł  

 

2. Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania. 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 

 

3. Istnieje możliwość obiadu w bufecie Akademii Muzycznej, którego koszt wynosi 15 zł.  

W takim przypadku należy zaznaczyć właściwą opcję na karcie zgłoszenia.  

§ 5 

1. Uczestnicy w wieku do lat 18 mogą brać udział w Warsztatach samodzielnie, jeżeli dostarczą 

pisemną zgodę rodziców/opiekunów poświadczoną notarialnie lub pod opieką osoby dorosłej. 

2. W/w zgodę należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia (kopia) oraz okazać w dniu rozpoczęcia 

Warsztatów (oryginał).  

3. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu. 

§ 6 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niezakwalifikowania na Kurs z powodu: 

a) niespełnienia przez kandydata warunków regulaminu 

b) niewystarczającej frekwencji w danej specjalności instrumentalnej 

 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 6 pkt 1 b) opłata za Kurs zostanie zwrócona  

do dnia 1 września 2016. 

 

3. W przypadku niezakwalifikowania się na Kurs z przyczyn niezależnych od organizatora lub nie 

przybycia uczestnika na Kurs, opłata wstępna nie będzie zwracana.  

4. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT przez Fundację Akademii Muzycznej w Poznaniu.  

W takim przypadku na  karcie zgłoszenia należy wpisać niezbędne dane do sporządzenia faktury. 

 

§ 7 

http://www.akademik.amuz.edu.pl/


1. Uczestnicy III PLAID z dniem dostarczenia zgłoszenia:  

a) wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć z ich wizerunkiem w czasie Warsztatów, ich utrwalenie, 

wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie, za pośrednictwem dowolnego medium do 

celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatorów, bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania; 

b) udzielają nieodpłatnie Organizatorowi III PLAID prawa do wykorzystania zapisów audiowizualnych 

artystycznych wykonań w trakcie Warsztatów na następujących polach eksploatacji: w zakresie 

obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono; 

reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wykonania na wybranych 

stronach internetowych,  

c) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na potrzeby 

organizacji Warsztatów.  

 

§ 8 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wykładowców z przyczyn od niego niezależnych. 

2. O zakwalifikowaniu na kurs kandydaci zostaną poinformowani droga mailową do dnia  

8 sierpnia 2016 roku. 

3. Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o dokładnej godzinie rozpoczęcia warsztatów. 

4. Pytania dotyczące kursu należy kierować na poniższy adres mailowy: 

rafalrachwal@poczta.onet.pl 

 

 

 

 

mailto:rafalrachwal@poczta.onet.pl

