
Regulamin I Poznańskiego Kursu Pianistycznego

1. Organizatorem  I  Poznańskiego  Kursu  Pianistycznego  (zwanego  dalej  „Kursem”)  jest
Akademia  Muzyczna  im.  Ignacego  Jana  Paderewskiego  w  Poznaniu  (zwana  dalej
„Akademią”). Kurs odbędzie się w siedzibie Akademii w dwóch trybach:

 w trybie ciągłym, w terminie 7-13 kwietnia 2022 roku
 w trybie weekendowym, w terminach 9-10 kwietnia oraz 23-24 kwietnia 2022 roku.

2. Kurs jest adresowany do uczniów szkół muzycznych II stopnia oraz studentów wyższych
uczelni muzycznych w Polsce.

3. Pedagogami Kursu są wszyscy członkowie Katedry Fortepianu Akademii.

4. W ramach Kursu uczestnik  ma zapewnione 4 lekcje  po 60 minut  każda.  W formularzu
zgłoszenia  (Załącznik  nr  1)  wybiera  dwóch  (po  dwie  lekcje  z  każdym)  lub  czterech
pedagogów (po jednej lekcji z każdym), z którymi chciałby odbyć zajęcia. 

5. Zgłoszenia  uczestnictwa  w  kursie  przyjmowane  będą  do  1  kwietnia  2022  roku  drogą
elektroniczną na adres:  kurspianistyczny@amuz.edu.pl. Zgłoszenie jest ważne, gdy składa
się z następujących elementów:

a) uzupełnionego formularza zgłoszenia
b) krótkiego życiorysu artystycznego
c) dowodu wniesienia opłaty
d) podpisanego oświadczenia RODO.

6. Uczestnik pełnoletni zgłasza się samodzielnie, natomiast uczestnik niepełnoletni za zgodą
opiekuna  prawnego.  Podpis  złożony  na  formularzu  zgłoszenia  oznacza  dobrowolne
przyjęcie niniejszego Regulaminu.

7. Po  przyjęciu  zgłoszenia  uczestnik  zostanie  poinformowany  o  tym mailowo.  Planowany
harmonogram zajęć zostanie ustalony najpóźniej 4 kwietnia 2022 roku. 

8. Liczba  uczestników  kursu  jest  ograniczona.  O  przyjęciu  decyduje  kolejność  zgłoszeń.
Informacja o osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników zostanie ogłoszona zarówno na
stronie  Kursu  (https://amuz.edu.pl/katedra-fortepianu/kurs-pianistyczny),  profilu  Katedry
Fortepianu na Facebooku (www.facebook.com/katedra.fortepianu.poznan),  jak i  przesłana
pocztą elektroniczną do tych osób, które wyślą pełne zgłoszenie, a znajdą się poza limitem.

9. Opłata za uczestnictwo w Kursie wynosi: 800 PLN płatne przelewem na konto bankowe:
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego
ul. Św. Marcin, 61-808 Poznań
Numer konta: 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907
Santander Bank Polska, VI Oddz. w Poznaniu
Tytuł przelewu: uczestnik kursu pianistycznego: imię i nazwisko

W  przypadku  chęci  otrzymania  faktury  należy  podać  dane  do  faktury  w  formularzu
zgłoszenia.

10. Opłata za Kurs jest bezzwrotna poza sytuacją opisaną w punkcie 8. Regulaminu.
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11. Oprócz zajęć opisanych w punkcie 4.,  w ramach opłaty uczestnik otrzymuje możliwość
udziału w zajęciach innych uczestników w charakterze wolnego słuchacza, dostęp do sal
ćwiczeniowych Akademii, a także dyplom uczestnictwa. Akademia gwarantuje minimum 2
godziny ćwiczenia dziennie w salach zarezerwowanych dla uczestników Kursu (zapisy na
ćwiczenie odbywać się będą z jednodniowym wyprzedzeniem w godz. 15.00-16.00) oraz
dostęp  do  pozostałych  sal  ćwiczeniowych  na  zasadach  obowiązujących  dla  studentów
Akademii (w dniach organizacji Kursu).

12. Każdy uczestnik Kursu wyraża zgodę na otwarty charakter lekcji, w których uczestniczy.

13. Zakwaterowanie  i  wyżywienie  uczestnicy  zapewniają  sobie  we  własnym  zakresie.  Na
terenie Akademii działa bufet, w którym można zakupić posiłki w przystępnych cenach. W
Poznaniu działa wiele hosteli oferujących tanie noclegi.

14. Uczestnicy  Kursu  muszą  dostosować  się  do  bieżących  Zarządzeń  Rektor  Akademii
związanych  z  aktualnie  panującą  sytuacją  epidemiczną  (nakaz  noszenia  maseczek,
maksymalna liczba osób w pomieszczeniach itp.).

15. Istnieje  możliwość  zgłoszenia  się  jako  bierny  uczestnik  Kursu.  Opłata  za  ten  rodzaj
uczestnictwa wynosi 50 zł, płatne przelewem na konto podane w punkcie 9. Tytuł przelewu:
bierny uczestnik kursu pianistycznego: imię i nazwisko. Bierny uczestnik ma prawo udziału
we  wszystkich  zajęciach  w  charakterze  wolnego  słuchacza,  a  po  ukończeniu  kursu
otrzymuje stosowny dyplom.

16. Zarówno  uczestnik  jak  i  bierny  uczestnik  Kursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  i
wykorzystywanie danych osobowych i wizerunku zarejestrowanego w czasie Kursu przez
Akademię w celach związanych z organizacją, dokumentacją i promocją Kursu.


