
 
 

REGULAMIN MISTRZOWSKIEGO KURSU WOKALNEGO 

 IM. HENRYKA JARECKIEGO 
 

 

 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Mistrzowskiego Kursu Wokalnego im. Henryka 

Jareckiego zwanego dalej „Kursem”, który odbędzie się w dniach 18-23 lipca 2022 r. w Jeleniej 

Górze - Cieplicach. Zajęcia Kursu odbywać się będą w salach Państwowej Szkoły Muzycznej  

I stopnia im. Janiny Garści. 

 

§ 2 

ORGANIZATORZY 

 

1. Organizatorem Kursu jest Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne we Wrocławiu. 

2. Kierownikami Kursu są Joanna Zawartko i Paweł Kołodziej. 

 

§ 3 

UCZESTNICY 

 

Uczestnikami Kursu mogą być studenci i absolwenci wydziałów wokalnych i wokalno-aktorskich 

uczelni muzycznych, uczniowie szkół muzycznych II stopnia, osoby kształcące się w zakresie 

wokalistyki, a także kandydaci na studia w zakresie wokalistyki. 

 

§ 4 

PEDAGODZY 

 

Pedagogami Mistrzowskiego Kursu Wokalnego im. Henryka Jareckiego będą: 

1) prof. Agata Młynarska-Klonowska 

2) Szymon Mechliński 

3) Aleksandra Orłukowicz 

4) Justyna Skoczek 

 

§ 5 

PRZEBIEG KURSU 

 

1. Podczas Kursu Uczestnicy będą przydzieleni do jednej z klas śpiewu solowego. 

2. Każdy Uczestnik ma zagwarantowane 5 godzin lekcyjnych indywidualnych zajęć ze śpiewu. 

3. Kurs rozpoczyna się spotkaniem organizacyjnym w dniu 18 lipca 2022 r. o godz. 9:30  

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści (ul. Staromiejska 3, 58-560 Jelenia 

Góra). 

4. Zajęcia będą odbywać się w dniach 18-22 lipca 2022 r. w godzinach: 10:00-13:00 i 15:00-18:00. 

5. Kurs wieńczy Koncert Finałowy Uczestników w Zdrojowym Teatrze Animacji im. Bogdana Nauki 

(Park Zdrojowy 1, 58-560 Jelenia Góra), który odbędzie się dnia 23 lipca 2022 r. o godz. 18:00. 

Listę osób biorących udział w Koncercie Finałowym wraz z programem pedagodzy zgłaszają  

do Kierownictwa Kursu najpóźniej do dnia 22 lipca 2022 r. 

 

 

 

 



§ 6 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Zgłoszenia na Kurs odbywają się na podstawie Kart Zgłoszeń. 

2. Karta Zgłoszenia do pobrania znajduje się na stronie: www.dtm.org.pl/dzialalnosc/kurs-jarecki. 

Kartę Zgłoszenia należy dokładnie wypełnić, podpisać oraz przesłać pocztą elektroniczną  

na adres e-mail: kurs.jarecki@dtm.org.pl do dnia 24 czerwca 2022 r. 

3. Liczba miejsc na Kursie jest ograniczona i wynosi 16 osób. Uczestnik otrzyma informację  

o zakwalifikowaniu do dnia 26 czerwca 2022 r. O ostatecznym przyjęciu decyduje wpłata kwoty 

750 złotych na nr konta bankowego Stowarzyszenia Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne:  

23 1600 1462 1021 4380 9000 0001 (w tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko uczestnika, 

KURS WOKALNY), w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2022 r. W przypadku nie dotrzymania 

terminu wpłaty, na miejsce zakwalifikowanego Uczestnika wchodzi kolejna osoba z listy 

rezerwowej. 

4. O przyjęciu na Kurs decyduje Kierownictwo Kursu w porozumieniu z Pedagogami Kursu. 

5. Na czas trwania Kursu Uczestnik winien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

 

§ 7 

KOSZTY 

 

1. Opłatę za Kurs pokrywają uczestnicy Kursu lub delegujące ich szkoły. 

2. Opłata za udział w zajęciach Kursu wynosi 750 złotych. 

3. Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne nie odpowiada za organizację 

zakwaterowania i wyżywienia dla Uczestników. 

4. W przypadku rezygnacji z Kursu, opłata nie podlega zwrotowi. 

 

§ 8 

UDZIAŁ OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 

 

1. W imieniu osób, które w momencie dokonywania zgłoszenia nie ukończyły 18 roku życia, 

zgłoszenia na Kurs dokonują wyłącznie ich rodzice lub opiekunowie prawni. Dokonując 

zgłoszenia w imieniu osoby niepełnoletniej, rodzic lub opiekun prawny akceptuje postanowienia 

niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

2. Osoby niepełnoletnie przyjeżdżają na Kurs z opiekunem (rodzic, opiekun prawny lub inna osoba 

upoważniona). Nazwisko rodzica, opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej oraz jego 

telefon kontaktowy należy podać w Karcie Zgłoszenia. 

 

§ 9 

USUNIĘCIE UCZESTNIKA Z KURSU 

 

1. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Kursie z powodu rażącego naruszenia norm 

współżycia społecznego, w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego 

prawidłowe ich przeprowadzanie, zakłócania porządku i spokoju w salach wykorzystywanych 

podczas Kursu oraz udziału w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków 

odurzających. 

2. Decyzję w zakresie wykluczenia uczestnika z udziału w Kursie podejmuje Kierownictwo Kursu. 

3. Uczestnikowi, który został wykluczony z Kursu z powodów określonych w ust. 1 nie przysługuje 

zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w Kursie. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą  

każdorazowo na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Kursu z ważnych przyczyn. W takim przypadku 

uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat. 
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