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musica EXPERT 

Specjalistyczne seminarium metodyki muzycznej dla nauczycieli i wykładowców 

 

REGULAMIN 

 

§ 1 

 

1. musica EXPERT Specjalistyczne seminarium metodyki muzycznej dla nauczycieli i 

wykładowców zwany w dalszej  części Regulaminu – „Seminarium musica EXPERT” jest 

organizowany przez Fundację „Muzyka do Potęgi”. Współorganizatorem koncertu w ramach 

organizacji „Seminarium musica EXPERT” jest Stowarzyszenie Tuszyn Kultury.  

 

2. „Seminarium musica EXPERT” ma zasięg ogólnopolski.  

 

§ 2 

 

1. „Seminarium musica EXPERT” odbędzie się w dniach 14-15.02.2023 roku  

w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym - Hotel Grzegorzewski,  ul. 3-Maja 59, 95-080 Tuszyn. 

 

§ 3 

 

1. Celem „Seminarium musica EXPERT” jest:  

 podniesienie  poziomu nauczania w szkołach i uczelniach muzycznych; 

 podniesienie poziomu kształcenia w zakresie warsztatu; 

 innowacyjne metody/rozwiązania problemów warsztatowych;  
 wskazówki psychologiczne w zakresie relacji międzyludzkich;  
 wskazanie nowego kierunku rozwoju kształcenia;  

 wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami o różnym stażu nauczania;  

 integracja środowiska nauczycielskiego;  
 rozwiązywanie problemów warsztatowych oraz interpretacyjnych. 

 podniesienie poziomu pedagogiki instrumentalnej; 
 integracja środowiska nauczycielskiego. 
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§ 4 

 

1. W „Seminarium musica EXPERT” mogą brać udział nauczyciele oraz wykładowcy publicznych 

i niepublicznych szkół i uczelni muzycznych, osoby pracujące z uczniami i studentami.  

2. Uczestnicy „Seminarium musica EXPERT” wezmą udział w poniższych wykładach, ćwiczeniach 

praktycznych, dyskusjach otwartych.  

 

2.1. Harmonogram „Seminarium musica EXPERT” 

14.02.2023 / wtorek  
  godz. 9.00-9.15 

Otwarcie Specjalistycznego seminarium musica EXPERT oraz słowo wstępne /  

dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM 

  godz. 9.15-10.00 

„Dobry oddech to klucz do sukcesu prawidłowego warsztatu instrumentalisty” /  

ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / Anna Węglarska 

  godz. 10.00-12.30 

„O funkcjonowaniu mózgu w kontekście zapamiętywania nowego materiału muzycznego - techniki 

pamięciowe i rodzaje pamięci muzycznej. Mapping-tworzenie map graficznych utworów 

muzycznych” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / Julia Wizjan 

  godz. 12.40-15.00 

„Flet3D-Nowe techniki służące klasycznemu rozwojowi warsztatu flecisty” /  

wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / Edyta Fil 

  godz. 16.00-17.30 

„Efektywne uczenie się – co się za tym kryje?. Rola mentalnych technik w procesie optymalizacji 

ćwiczenia na instrumencie” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / 

prof. dr hab. Urszula Janik-Lipińska 

  godz. 17.30-18.15 

„Słodka Cytryna - Muzyczny Piktogram. Jak wykorzystać wyobraźnię, skojarzenia i zmysł wzroku 

do poprawienia percepcji i skuteczności prezentacji kreacji artystycznych” /  

wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / dr hab. Dorota Cegielska 

  godz. 18.30-19.30 

Koncert studentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

  godz. 19.30 / Integracja środowiska 

15.02.2023 / środa 

  godz. 9.00-9.05 

Słowo wstępne / dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM 

 godz.9.05-9.40 

„Anatomiczne uwarunkowania dobrego warsztatu flecisty?” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla 

nauczycieli, dyskusja / dr Joanna Woszczyk-Garbacz 

  godz. 9.45-10.30 

„Syndrom czasów. Zagrożenia płynące z zaburzonych relacji międzyludzkich. Jak temu zaradzić?” /  

wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, otwarta dyskusja / Agnieszka Nowak 

  godz. 10.45-13.15 

„Jak interpretować muzykę dawną z uczniami szkół muzycznych I i II stopnia grającymi na 

współczesnych instrumentach dętych? Teoretyczno-praktyczny przewodnik metodyczny dla uczniów 

i nauczycieli” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta /  

dr hab. Magdalena Pilch, prof. AM 

  godz. 14.00-14.30 

Podsumowanie / Rozdanie certyfikatów uczestnictwa / Zamknięcie Specjalistycznego seminarium 

musica EXPERT / dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM 
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§ 5 

 

1. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do dnia 06.02.2023 roku (lub do wyczerpania limitu 

miejsc) wyłącznie drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres e-mail 

ewelina.zawislak1@gmail.com skanu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia i 

stosownych zgód, umieszczonych w Załączniku nr 1 oraz opłaty wpisowej za uczestnictwo w 

„Seminarium musica EXPERT”. Załącznik nr 2 jest tylko i wyłącznie rezerwacją przez uczestnika 

noclegów i/lub wyżywienia. Wszystkie dokumenty są dostępne do pobrania ze strony internetowej 

www.muzykadopotegi.org  

Skany w/w. dokumentów należy przesłać na adres: ewelina.zawislak1@gmail.com 

1.1.Liczba uczestników „Seminarium musica EXPERT” jest ograniczona, o 

zakwalifikowaniu  decyduje kolejność zgłoszeń. 

1.2. Żadna inna forma zgłoszenia chęci uczestnictwa w „Seminarium musica EXPERT” 

nie będzie akceptowana. 

 

§ 6 

 

1. Uczestnicy powinni złożyć komplet dokumentów oraz dokonać stosownej opłaty. 

1.1. Komplet dokumentów składa się z: 

1.1.1. Formularza zgłoszenia w tym klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 

osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu); 

1.1.2. Potwierdzenia dokonanej opłaty za uczestnictwo;  

Opłata za uczestnictwo jednej osoby wynosi 300,00 zł/brutto.   

Opłaty za uczestnictwo może dokonać uczestnik (nauczyciel, wykładowca), ale jest możliwość 

wystawienia faktury dla instytucji w tym szkoły muzycznej lub uczelni, która uiści stosowną opłatę 

za uczestnictwo nauczyciela, wykładowcy.  

1.1.3. W przypadku osób zainteresowanych noclegiem i/lub wyżywieniem, 

potwierdzenia dokonanej opłaty za nocleg i/lub wyżywienie.  

W tym przypadku uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 do Regulaminu i 

dołączenia potwierdzenia dokonanej opłaty za nocleg i/lub wyżywienie. Opłaty za noclegi i/lub 

wyżywienie przedstawione są w § 6 pkt 5.3.    

 

2. Organizator sygnuje delegacje potwierdzające obecność nauczyciela w musica EXPERT 

Specjalistycznym seminarium metodyki muzycznej dla nauczycieli i wykładowców 

 

3. Dane organizatora:  

Właściciel konta: Fundacja „Muzyka do Potęgi” 

Nr konta: 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001 

Opłata za uczestnictwo jednej osoby wynosi 300,00 zł 

Nazwa banku: Nest Bank 

Tytuł przelewu: „Seminarium musica EXPERT - uczestnictwo” 

Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi uczestnik. 

 

4. Uczestnictwo w „Seminarium musica EXPERT” jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów 

niniejszego regulaminu, a opłaty uiszczone przez uczestnika nie podlegają zwrotowi.  

 

5. Koszty: podróży, noclegów i wyżywienia oraz ewentualne inne koszty związane z pobytem 

podczas „Seminarium musica EXPERT” uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.  

 

5.1. Organizator służy pomocą w celu rezerwacji noclegów i/lub wyżywienia przez 

uczestników aplikujących do „Seminarium musica EXPERT”.  

mailto:ewelina.zawislak1@gmail.com
http://www.muzykadopotegi.org/
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5.2. Uczestnictwo w „Seminarium musica EXPERT” nie wymaga od uczestników 

rezerwacji noclegów oraz wyżywienia w miejscu realizacji szkolenia tj. Centrum Szkoleniowo-

Konferencyjnym – Hotel Grzegorzewski, ul. 3-Maja 59, 95-080 Tuszyn. 

W przypadku decyzji o skorzystaniu z rezerwacji noclegów i/lub wyżywienia, uczestnik zakreśla w 

Załączniku nr 2 do Regulaminu wariant usługi i dokonuje stosownej opłaty na podane w 

regulaminie konto bankowe. 

5.3. Dane do rezerwacji oraz opłat za noclegi oraz posiłki  

Wysokość opłat za jedną dobę hotelową.   

Koszt pokoju jednoosobowego bez śniadania wynosi: 229zł/brutto  

Koszt pokoju dwuosobowego bez śniadania wynosi: 289zł/brutto  

Koszt pokoju trzyosobowego bez śniadania wynosi: 349zł/brutto (dostępne 20 pokoi) 

Koszt pokoju czteroosobowego bez śniadania wynosi: 389zł/brutto (dostępne 4 pokoje)  

Koszt pokoju jednoosobowego ze śniadaniem wynosi: 249,00 zł/brutto  

Koszt pokoju dwuosobowego ze śniadaniem dla dwóch osób wynosi: 329,00 zł/brutto   

Koszt pokoju trzyosobowego ze śniadaniem dla trzech osób wynosi: 409,00 zł/brutto  

(dostępne 20 pokoi)  

Koszt pokoju czteroosobowego ze śniadaniem dla czterech wynosi: 569,00 zł/brutto  

(dostępne 4 pokoje) 

 

Koszt obiadu od osoby (dwa dania) wynosi: 57,00 zł/brutto  

Koszt wieczornego posiłku od osoby (zupa) wynosi: 20 zł/brutto  

Koszt wieczornego posiłku od osoby („zimna tacka”) wynosi: 40zł/brutto 

Koszt wieczornego posiłku od osoby (zupa +„zimna tacka”) wynosi: 60 zł/brutto.  

 

 

Właściciel konta: Fundacja „Muzyka do Potęgi” 

Nr konta: 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001 

Nazwa banku: Nest Bank 

Tytuł przelewu: „Seminarium musica EXPERT - noclegi” 

Tytuł przelewu: „Seminarium musica EXPERT - wyżywienie”   

Tytuł przelewu: „Seminarium musica EXPERT - noclegi i wyżywienie”   

 

Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi uczestnik. 

Uwaga! Opłaty uiszczone przez uczestnika nie podlegają zwrotowi. 

 

6. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji „Seminarium musica EXPERT” udziela 

następująca osoba  reprezentująca Organizatora: Ewelina Zawiślak: ewelina.zawislak1@gmail.com  

 

§ 7 

 

1. W skład wykładowców wchodzą wybitni pedagodzy, którzy posiadają doświadczenie w 

nauczaniu w szkolnictwie I, II jak i III stopnia.  

 

1.1. Dla nauczycieli Organizator przewidział Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w 

musica EXPERT Specjalistyczne seminarium metodyki muzycznej dla nauczycieli i 

wykładowców.  
 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji fotograficznej lub audio i video wszystkich 

działań i wydarzeń w czasie trwania „Seminarium musica EXPERT” oraz użycia do celów 

archiwizacji i promocji „Seminarium musica EXPERT”. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu 

żadne roszczenia do wynagrodzenia.  

 

mailto:ewelina.zawislak1@gmail.com
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2.1. Uczestnicy mogą zgłosić prośbę o otrzymanie materiałów ze swoim wizerunkiem 

„Seminarium musica EXPERT”, powstałych w ramach realizacji „Seminarium musica EXPERT”,  

które otrzymają bezpłatnie. 

 

§ 8 

 

1. Uczestnik „Seminarium musica EXPERT” może wyrazić dobrowolną i nieodpłatną zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunku w materiałach służących dokumentacji i promocji wydarzenia. 

Wyrażona zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku w wybranych przez organizatora „Seminarium 

musica EXPERT” wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacji w Internecie (w 

szczególności na stronie internetowej fundacji oraz portalu społecznościowym) oraz w publikacjach 

powstałych po zakończeniu konkursu. Zgoda, o której mowa, odnosi się do wielokrotnego 

(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku na wszystkich 

znanych polach eksploatacji, a w szczególności:  

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy 

fotograficznej, taśmie magnetycznej, dyskietce, cyfrowo; 

b) wprowadzania do obrotu;  

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, i/lub 

sieci telefonii komórkowej; 

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym; 

e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania; 

f) wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu; 

g) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną 

oraz nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego;   

i integralnego nadawania (reemitowania).  

 

§ 9 

 

1. Formularz zgłoszenia oraz stosowne zgody wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych, stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

Załącznik nr 2 do Regulaminu wypełnia tylko uczestnik, który zamawia noclegi i/lub wyżywienie.  

 

2. Zgłoszenie „Seminarium musica EXPERT” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

 

§ 10 

 

1. Bieżące informacje na temat „Seminarium musica EXPERT” znajdą Państwo na stronie 

internetowej: www.muzykadopotegi.org oraz na portalach społecznościowych FB/ Instagram.   

 

2. Dane do korespondencji: Fundacja „Muzyka do Potęgi”  

ul. Tyrolska 3a, 95-020 Wiśniowa Góra, email: ewelina.zawislak1@gmail.com 
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