
LETNIE KURSY MISTRZOWSKIE 
W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO  

W POZNANIU  

 

22-27 sierpnia 2022 ŚPIEW SOLOWY  
prof AMP dr hab. Joanna Kozłowska  

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni 
muzycznych. 

Każdemu z uczestników ośmiodniowego kursu gwarantujemy cztery lekcje indywidualne  
z pedagogiem oraz możliwość indywidualnej pracy z pianistą.  

Kurs zakończy uroczysty koncert w wykonaniu uczestników, który odbędzie się w sali 
Akademickiego Teatru Muzycznego „Olimpia”, ul. Grunwaldzka 22 w Poznaniu. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 lipca 2022 r. Jedynym kryterium decydującym  
o zakwalifikowaniu do udziału w kursie będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. 

Informacja o przyjęciu na Kurs zostanie przekazana Uczestnikowi drogą elektroniczną do dnia 
12 lipca 2022 r. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w terminie do dnia 15 lipca 
2022 roku na rachunek bankowy Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu: 
Santander Bank Polska SA 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907 z podaniem imienia i nazwiska 
oraz dopiskiem „Letni Kurs Mistrzowski 2022”. 

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. 

opłata: 1.200 zł  

 

Zgłoszenia na kurs prosimy przesłać wyłącznie drogą e-mailową na adres 
masterclass@amuz.edu.pl do dnia 10 lipca 2022 roku. Zgłoszenie powinno zawierać: 
 

 imię i nazwisko kandydata 

 adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego Uczestnika 

 informację o dotychczasowej edukacji muzycznej 

 repertuar przygotowany na kurs 
 

Na mocy art. 13st. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana 

Paderewskiego  

ul. Święty Marcin 87  61-808 Poznań  



 

dane kontaktowe: tel.: +48 61 856 89 00 (centrala); fax: +48 61 853 66 76  

                                  adres e-mail: amuz@amuz.edu.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować: pod adresem e-mail: iod@amuz.edu.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w kursie mistrzowskim. Dane 

osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

4. Odbiorcami Państwa danych mogą być: 

a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Akademią 

Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu przetwarzają dane 

osobowe, dla których administratorem jest Akademia Muzyczna im. Ignacego 

Jana Paderewskiego, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora 

obsługę informatyczną. 

5. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani 

organizacji międzynarodowych.  

6. Dane uczestników będą przetwarzane w celu udziału w kursie i przechowywane przez 

okres 5 lat.  

7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania oraz uzyskania kopii danych. Każda osoba ma prawo do żądania od 

administratora danych ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub ich 

usunięcia.  

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w kursie. Podanie 

danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionej wyżej podstawy 

prawnej. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału 

w kursie. 

10. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane 

decyzje. 
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