
REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH 
 

Wakacyjne spotkania z muzyką, Gostomia 2016 

 

Organizator 

1) Organizatorem „Wakacyjnych spotkań z muzyką” jest: Stowarzyszenie Działań 
Lokalnych „Młyn”, z siedzibą: Gostomia 12, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą. 

2) Organizator zaprasza do uczestnictwa dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy 
Nowe Miasto nad Pilicą, zainteresowaną edukacją z zakresu nauki śpiewu oraz 
zdobywaniem dodatkowych umiejętności poprzez kontakt z pedagogami i artystami.  

3) Na organizację warsztatów Organizator uzyskał dofinansowanie UMiG Nowe Miasto 
nad Pilicą. 

 

Prowadzący Warsztaty  

1) Izabela Ziółek 

2) Wojciech Madajski 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego warsztat nie wynikającą 
z jego przyczyny. 

 

Czas i miejsce 

1) Warsztaty odbędą się w dniach 8-12 sierpnia 2016 roku – grupa dziecięca (klasy 0 – 6 
szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne) oraz 22-26 sierpnia 2016 roku – grupa 
młodzieżowa (klasy gimnazjalne, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych). 

2) Zajęcia z wykładowcami odbywać się będą we wnętrzach młyna w Gostomi, 
Gostomia 12, w godzinach 11:00-15:00. 

Cele Warsztatów 

1) Aktywne i kreatywne wypełnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

2) Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie:  

- pobudzanie i rozwijanie umiejętności wokalnych uczniów, 

- przygotowanie emisyjne (prawidłowa emisja, dykcja, artykulacja oraz intonacja), 

- pobudzanie i rozwijanie umiejętności wokalnych,  

- kształcenie słuchu muzycznego, próby śpiewania na głosy,  

- kształcenie umiejętności pracy w grupie,  

- rozwijanie wrażliwości na muzykę,  

- kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych,  

- doznanie radości i satysfakcji ze śpiewu,  

- stwarzanie możliwości prezentacji zespołu - występy, 

- dostarczenie radości ze wspólnego muzykowania.  



  

Warunki uczestnictwa 

 

1) Zajęcia warsztatowe są bezpłatne. Zajęcia odbywać się będą w 20 – osobowych 
grupach. 

2) Należy przesłać wypełniony formularz „zgłoszenie”, do 3 sierpnia 2016 r., (decyduje 
data stempla pocztowego), można zgłoszenie przesłać także e-mailem (preferowane). 

3) Adres nadsyłania zgłoszeń: Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Młyn”, Gostomia 12, 
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, lub mailowo: stowarzyszeniemlyn@gmail.com 

 

Postanowienia końcowe 
  

1) Organizator zapewnia obsługę techniczną i bazę warsztatową. 
2) Każdy z uczestników przyjeżdża na koszt własny. 
3) Wszyscy  uczestnicy  Warsztatów  otrzymają  dyplomy  uczestnictwa. 
4) Zgłoszenie do udziału w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 
5) Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie 

zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 
6) Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą być w dowolnym 

momencie odwołane. 
 

 
 
 


