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II Warsztaty Muzyczny  
26 lipca -9 sierpnia 2019 r. 

Kurs przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych 

 

Organizator Kursu:  

STOWARZYSZENIE PRASKA MUZA 

ul. Karola Szymanowskiego nr 7, lok. 98, 03-477 Warszawa 

Dyrektor Kursy: Danuta Stradowska 

Kurs prowadzony przez wybrane grono pedagogów z kraju i z zagranicy. 

 

Termin i miejsce 

Termin i cena kursu muzycznego zależna od wybranego wariantu 

20% zniżki za kurs dla uczniów szkół muzycznych w Krynicy Zdrój i Nowym Sączu 

 

Wariant I – 7 dni Cena 500 zł/os 

 Termin: 26.07 - 02.08.2019 / lub 02.08 - 09.08.2019  
 
W programie:  

 lekcje indywidualne i grupowe nauki  
gry na instrumencie: 

– 4 lekcje indywidualne po 45 minut, 

– 5 lekcji zespołowych  
(czas trwania w zależności od potrzeb) 

 minimum jeden koncert 

Wariant II - 14 dni Cena 800 zł/os 

 Termin: 26.07.- 09.08.2019 
 
W programie: 

 Lekcje indywidualne i grupowe nauki  
gry na instrumencie: 

– 6 lekcji indywidualnych po 45 minut, 

– 8 lekcji zespołowych  
(czas trwania w zależności od potrzeb) 

 minimum jeden koncert 

Miejsce: Centrum Szkolenia u Leśników w Krynicy Zdroju 

Noclegi i wyżywienie zamawiane i opłacane indywidualnie przez Uczestników kursu z wyjątkiem dzieci, 

wyjeżdżających bez opiekuna, dla których wyjazd organizuje Biuro Szymerski Travel. 

 

Kontakt: Centrum Szkolenia u Leśników w Krynicy Zdroju, 33-380 Krynica-Zdrój ul. Ludowa 12-14 

tel. +48 18 472 40 50 , +48 512 376 147, e-mail: cs@ur.krynica.pl, www.krynica.ur.krakow.pl/ 

 

Zgłoszenia na Kurs do dnia 25 maja 2019 r. na adres e-mail: wszystkograwkrynicy@gmail.com  z dopiskiem 

"Wszystko gra w Krynicy 2019”.  Karta zgłoszenia w załączeniu 

Opłatę za Kurs należy przesłać na konto: Praska Muza nr konta: 55 1240 6074 1111 0010 2944 6383  

z dopiskiem "Wszystko gra w Krynicy 2019 – imię i nazwisko Uczestnika” 

 

mailto:cs@ur.krynica.pl
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Regulamin pobytu na  

Warsztatach muzycznych w Krynicy 

 

1. Ideą kursu jest połączenie nauki gry na instrumentach, wspólnego muzykowania i koncertowania  

z wakacjami spędzonymi w gronie rodzinnym lub w grupie zorganizowanej rówieśników. 

2. W czasie kursu Uczestnicy będą doskonalić swój warsztat pod kierunkiem Wykładowcy, w czasie zajęć 

prowadzonych zgodnie z ustalonym indywidualnie harmonogramem. Zajęcia odbywać się będą  

w godzinach 9.30 – 15.00.  

3. Niestawienie się Uczestnika w uzgodnionym z Wykładowcą czasie i terminie zajęć nie może być podstawą do 

roszczeń i zwrotu z tytułu wniesionych opłat. 

4. Niepełnoletni Uczestnicy kursu znajdują się pod stałą opieką wychowawców (w przypadku, gdy przebywają 

na kursie bez rodzica lub opiekuna w ramach wyjazdu zorganizowanego przez Biuro Szymerski Travel). 

5. Uczestnikom do 13 roku życia przebywającym na kursie bez opiekuna zabrania się samodzielnego 

opuszczania terenu Ośrodka. Wszystkie wyjścia Uczestników niepełnoletnich poza teren Ośrodka 

realizowane są w grupie zorganizowanej z wychowawcą. Wyjątek stanowią wyjścia z opiekunem innego z 

uczestników, gdy rodzic dziecka przebywającego na wyjeździe grupowym wyrazi pisemnie zgodę na wyjście 

dziecka. 

6. Uczestnicy Kursu zarówno grupa dzieci bez opiekuna (wyjazd zorganizowany dla dzieci  

i młodzieży) jak i uczestnicy indywidualni (wyjazd pod opieką opiekuna prawnego) zobowiązani są do 

przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 6:00. 

7. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

niepełnoletniego Uczestnika podczas pobytu na Kursie, a Uczestnik pełnoletni ponosi osobistą 

odpowiedzialność za powierzone mienie. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy osobiste, pieniądze czy dokumenty. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania koncertów oraz publikowania  

w Internecie nagrań i zdjęć z koncertów, w których będą brali udział Uczestnicy Kursu.  

10. Uczestnicy Kursu powinni zgłaszać do organizatorów wszelkie nieprawidłowości związane  

z funkcjonowaniem na Kursie. 

11. W przypadku odmowy dostosowania się do postanowień regulaminu Kursu, organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do pozbawienia takiej osoby statusu Uczestnika. W tej sytuacji Uczestnik zostaje zwolniony z Kursu, a 

organizator nie zwraca kosztów udziału w Kursie. 
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Grupa zorganizowana 

Oferta dla dzieci i młodzieży wyjeżdżających bez opiekuna 

 

ORGANIZATOR: 

SZYMERSKI TRAVEL WOŁDZIMIERZ SZYMERSKI 

www.szymerskitravel.pl 

tel. +48 607-918-333, e-mail: biuro@szymerskitravel.pl 

Cena pobytu tygodniowego wynosi 940 zł/os*) (wariant I ) / 1630 zł/os*) (wariant II) i zawiera:  

 zakwaterowanie: 7 (wariant I) lub 14 (wariant II) noclegów w wybranym terminie w Centrum Szkolenia u 

Leśników w Krynicy Zdroju, 33-380 Krynica-Zdrój ul. Ludowa 12-14, 

 zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z umywalką , toalety i prysznice ogólnodostępne (łazienki, 

kabiny z prysznicami oraz toalety znajdują się w końcu korytarza), do dyspozycji również aneks telewizyjny 

oraz pomieszczenie gospodarcze z czajnikiem bezprzewodowym, lodówką  oraz bezprzewodowy dostęp do 

Internetu w całym budynku, 

 wyżywienie w formule FB (śniadanie w formie szwedzkiego stołu, obiad i kolacja serwowane) 

 opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej, 

 ubezpieczenie, 

 realizację programu rekreacyjnego, 

 

Cena nie zawiera kosztów transportu**) 

Cena nie zawiera opłaty za warsztaty muzyczne ***) 

 

 

*) minimalna liczba uczestników w grupie zorganizowanej 15 

**) możliwość uzgodnienia wspólnego transportu z Warszawy 

***) opłata zgodnie z ofertą na konto  Stowarzyszenia Praska Muza 

 

  

mailto:biuro@szymerskitravel.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY MUZYCZNE 

 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WARSZTATÓW MUZYCZNYCH : 
 STOWARZYSZENIE PRASKA MUZA ul. Karola Szymanowskiego nr 7, lok. 98, 03-477 Warszawa 
 

II. TERMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH (proszę zaznaczyć właściwy) 
 

   26.07 – 02.08.2019 (1 TYDZIEŃ) 

   02.08 – 09.08.2019 (1 TYDZIEŃ) 

   26.07 – 09.08.2019 (2 TYGODNIE) 
   

III. DANE RODZICA, OPIEKUNA 
 
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………… 
2. Adres……………………………………………………….................................................................. 
3. Tel. Kontaktowy…………………………………………………… e-mail…………………………………….. 
4. Numer PESEL………………………………………………………………………………………………………….. 
 

IV. DANE UCZESTNIKA KURSU 
 
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………… 
2. Adres……………………………………………………….................................................................. 
3. Numer PESEL…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Zobowiązuje się do uiszczenia kosztów tygodniowego kursu muzycznego w wysokości 500 PLN/os (słownie pięćset 
zł i 00/100) lub dwutygodniowego kursu muzycznego w wysokości 800 PLN/os (osiemset zł i 00/100) w terminie do 
25.05.2019 r. (w przypadku rodzeństwa, za drugie i kolejne  dziecko nie będzie pobierana pełna opłata. Cena dla 
drugiego i kolejnego  dziecka wynosi 40% mniej od opłaty podstawowej) 

 
V. WYBRANY INSTRUMENT I NAZWISKO PROFESORA KURSU  

 
 
........................................................................................................................................................ 
 
 
........................      ................................  
(data)     (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
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Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO) wyrażam zgodę na rzecz  Stowarzyszenia Praska Muza z siedzibą w Warszawie, 

(03-477), ul. Karola Szymanowskiego nr 7, lok. 98 

 na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka zawartych w Karcie zgłoszenia  w celu rejestracji i obsługi 
zgłoszenia. 

 na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach promocji warsztatów i osiągnięć indywidualnych uczestnika w 
trakcie trawina warsztatów muzycznych 

 
Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres korespondencyjny 

Administratora Stowarzyszenie Praska Muza z siedzibą w Warszawie, (03-477), ul. Karola Szymanowskiego nr 7, lok. 98, jednak 

brak zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu  uniemożliwi rejestrację uczestnika i tym samym 

wykluczy jego udział w warsztatach. 

Zgoda na publikację wizerunku nie jest warunkiem koniecznym do udziału w warsztatach muzycznych. 
 

 

........................      ................................  
(data)     (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 administratorem danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia na Warsztaty Muzyczne (dalej Karcie) jest 

Stowarzyszenie Praska Muza z siedzibą w Warszawie, (03-477), ul. Karola Szymanowskiego nr 7, lok. 98; 

 z administratorem w zakresie ochrony danych osobowych można się kontaktować na adres siedziby administratora; 

  dane osobowe zawarte w Karcie będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w celu rejestracji i obsługi zgłoszenia uczestnika warsztatów 

muzycznych; a w przypadku udzielenia zgody na publikację wizerunku w celu promocji warsztatów muzycznych oraz 

indywidualnych osiągnięć uczestnika; 

 dane osobowe zawarte w Karcie nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie 

będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, 

w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich; z wyjątkiem wizerunku, ponieważ wizerunek 

upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 dane osobowe na przetwarzanie których udzielili Państwo zgody, przechowujemy jako część dokumentacji finansowo-

księgowej zgodnie z przepisami regulującymi okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. 

 Informuję, że podane przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie 

będą też profilowane. 

 posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

 wycofanie zgody na upublicznienie wizerunku wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku przez 

administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku z materiałów wewnętrznych, stron internetowych i 

mediów administrowanych przez Stowarzyszenie Praska Muza oraz innych materiałów promocyjno-informacyjnych 

dotyczących warsztatów muzycznych. Nie będzie możliwe zebranie materiałów, które zostały upublicznione przed 

wycofaniem zgody. 

 mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYJAZDU ZORGANIZOWANEGO 

 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA WYJAZDU ZORGANIZOWANEGO NA WARSZTATY MUZYCZNE  

Szymerski Travel Włodzimierz Szymerski, ul. Balkonowa 5/18, 03-329 Warszawa 

1. Forma wypoczynku: Warsztaty muzyczne 
Adres placówki: Centrum Szkolenia u Leśników w Krynicy Zdroju, 33-380 Krynica-Zdrój ul. Ludowa 12-14 

2. Czas trwania  

   26.07 – 02.08.2019 /    02.08 – 09.08.2019 (1 TYDZIEŃ) 

   26.07 – 09.08.2019 (2 TYGODNIE) 

 
.........................     .......................................  
(miejscowość, data)    (podpis i pieczęć organizatora wypoczynku)  
__________________________________________________________  

II. DANE RODZICA, OPIEKUNA 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………… 
2. Adres………………………………………………………................................................................ 
3. Tel. Kontaktowy……………………………………… e-mail…………………………………………………. 
4. Numer PESEL…………………………………………………………………………………………………………. 
 

III. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU  

1. Imię i nazwisko dziecka ................................., data urodzenia ............................................................... 
2. Adres zamieszkania ................... …………………………………....... ……………………….. telefon ..........................  
3. Nazwa i adres szkoły ............................................................................…………..klasa .......... . 
4. Zobowiązuje się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości 940,00 PLN/os (słownie dziewięćset 

czterdzieści zł i 00/100) za turnus 7 dniowy lub 1630  PLN/os (słownie tysiąc sześćset trzydzieści  zł i 00/100) za 
turnus 14 dniowy w terminie do 25.05.2019 r. (w przypadku rodzeństwa obowiązuje 5% zniżka) 

 
........................................   .................................................... 
(miejscowość, data)    (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  
____________________________________________________________  

IV. INFORMACJA PIELĘGNIARKI O SZCZEPIENIACH  

lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień  

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ................, 

błonica ............, dur ................., inne ............................................................................. 

....................       ...............................................  
(data)       (podpis pielęgniarki)  
____________________________________________________________  

V. INFORMACJA O DZIECKU WYCHOWAWCY KLASY  

(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy - wypełnia rodzic lub opiekun)  

...............................................................  

........................      ................................  
(data)     (podpis wychowawcy lub rodzica- -opiekuna) 
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Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO) wyrażam zgodę na rzecz  Szymerski Travel Włodzimierz Szymerski, ul. Balkonowa 
5 lok. 18, 03-329 Warszawa 

 
Na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka zawartych w Karcie Kwalifikacyjnej, w celu rejestracji uczestnika 
oraz wypełnienia przez Szymerski Travel Włodzimierz Szymerski obowiązku prawnego wynikającego 
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach promocji warsztatów i osiągnięć indywidualnych uczestnika w 
trakcie trawina warsztatów muzycznych 

 
Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres 

administratora biuro@szymerskitravel.pl, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie 

kwalifikacyjnej z uwagi na obowiązek prawny organizatora uniemożliwi rejestrację uczestnika.  

Zgoda na publikację wizerunku nie jest warunkiem koniecznym do udziału w warsztatach muzycznych. 
 
........................      ................................  
(data)     (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 administratorem danych osobowych zawartych w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Wyjazdu Zorganizowanego (dalej 

Karcie) jest Szymerski Travel Włodzimierz Szymerski, ul. Balkonowa 5 lok. 18, 03-329 Warszawa; 

 z administratorem w zakresie ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem 

biuro@szymerskitravel.pl lub listownie na adres siedziby administratora; 

  dane osobowe zawarte w Karcie będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w celu rejestracji uczestnika wypoczynku oraz wypełnienia przez 

organizatora obowiązku prawnego; a w przypadku udzielenia zgody na publikację wizerunku w celu promocji 

warsztatów muzycznych oraz indywidualnych osiągnięć uczestnika; 

 dane osobowe zawarte w Karcie nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie 

będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, 

w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich; z wyjątkiem wizerunku, ponieważ wizerunek 

upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 dane osobowe na przetwarzanie których udzielili Państwo zgody, przechowujemy jako część dokumentacji finansowo-

księgowej zgodnie z przepisami regulującymi okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. 

 informuję, że podane przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie 

będą też profilowane. 

 posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

 wycofanie zgody na upublicznienie wizerunku wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku przez 

administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku z materiałów wewnętrznych, stron internetowych 

i mediów administrowanych przez Szymerski Travel oraz innych materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących 

warsztatów muzycznych. Nie będzie możliwe zebranie materiałów, które zostały upublicznione przed wycofaniem 

zgody. 

 mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

mailto:biuro@szymerskitravel.pl
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