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REGULAMIN  
 
 

1. Organizatorem I Ogólnopolskich Warsztatów Pianistycznych jest Państwowa Szkoła 
Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. 

2. Współorganizator warsztatów: Fundacja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia                            
w Zambrowie, ul. Prymasa Wyszyńskiego 6 A, 18-300 Zambrów. 

3. Warsztaty odbędą się w dniach 11 - 15 lipca 2022 r. w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 4. 

4. Cele warsztatów: 

• przybliżenie uczestnikom kompletu zagadnień związanych z prawidłowym warsztatem 
pianistycznym, 

• rozwijanie inspiracji wykonawczych i swobody muzykowania, 

• zapoznanie z metodami efektywnego wykorzystania czasu w pracy nad repertuarem, 

• integracja, wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II 
stopnia, 

5. Uczestnicy warsztatów. 
Warsztaty organizowane są dla uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I i II stopnia. 
W warsztatach mogą również brać udział nauczyciele. 

6. Wykładowcy: 
prof. dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just – UMFC w Warszawie 
prof. dr hab. Robert Marat – AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. 

7. Program warsztatów. 

• Każdy z uczestników ma zagwarantowane 4 lekcje mistrzowskie z wykładowcami po 
45 minut każda. 

• Ilość lekcji można podzielić pomiędzy wymienionych profesorów. 

• Wszyscy uczniowie mają możliwość oraz prawo do udziału we wszystkich 
organizowanych podczas warsztatów lekcji otwartych, wykładach, pokazach 
multimedialnych i koncertach. 

• Każdy nauczyciel uczestniczący w warsztatach ma nieograniczony wstęp na wszystkie 
lekcje mistrzowskie, seminaria, koncerty, wykłady, pokazy multimedialne, panele 
dyskusyjne, oraz zajęcia dodatkowe. 

• Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy (uczniowie i nauczyciele) otrzymają 
dyplomy ukończenia Ogólnopolskich Warsztatów Pianistycznych. 

8. Warunki uczestnictwa. 

• Każdy niepełnoletni uczestnik warsztatów przyjeżdża pod opieką osoby dorosłej, która 
będzie opiekować się uczestnikiem podczas warsztatów. 

• Pełna opłata za udział w 5-dniowych warsztatach wynosi 400 PLN dla uczniów                    
i 200 PLN dla nauczycieli. 

• Przy wysyłaniu zgłoszenia należy dokonać opłaty wpisowego w wysokości 200 PLN. 
Przy zgłoszeniu nauczyciela wpisowe wynosi 100 PLN. 

• W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnika z warsztatów jest ono bezzwrotne.  

• Pozostałą  kwotę należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.06.2022 r. 

• Opłatę należy wpłacić na konto współorganizatora warsztatów: Fundacja Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Zambrowie ul. Prymasa Wyszyńskiego 6 A,                                 
18-300 Zambrów, nr konta: 21 8775 0009 0010 0100 1267 0001 z dopiskiem 
Warsztaty Pianistyczne, oraz podać imię i nazwisko uczestnika warsztatów. 

• Przy wysyłaniu zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego. 

• Przy zgłaszaniu ucznia prosimy podać preferowany przydział do wykładowcy.  



• Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby preferowany przydział uwzględnić, jednak 
zapewniają sobie prawo do przydziału ucznia pomiędzy kilku wykładowców. 

• Uczestnicy kursu we własnym zakresie pokrywają koszty przyjazdu, zakwaterowania                
i wyżywienia. 

• Dla uczestników warsztatów oraz ich opiekunów możliwy jest pobyt                                     
z całodziennym wyżywieniem w Bursie Szkolnej, ul. Obwodowa 2, tel. 86 271-26-34 

9. Podczas warsztatów w sali koncertowej szkoły organizowane będą koncerty                                    
w wykonaniu pedagogów – wykładowców, oraz uczniów – uczestników warsztatów. 

10. Przewidywana jest również wycieczka dla uczestników warsztatów do Drozdowa – dawnej 
siedziby rodziny Lutosławskich. 

11. Deklaracja udziału w warsztatach jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. 
12. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne:  

a) z wyrażeniem zgody uczestnika i jego rodzica bądź opiekuna prawnego na  przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych 
wyłącznie w celu przeprowadzenia warsztatów. 
b) z oświadczeniem, że zapoznał się Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych obowiązującą w PSM I st. w Zambrowie. 

13. Propozycje noclegów (zamawiane we własnym zakresie) 
- Hotel „Stara Poczta”, Aleja Wojska Polskiego 16, tel.  662 171 662 
Wyżywienie: 
- Fabryka Jedzenia – ul. Piłsudskiego 5 tel. 86 475 44 66 
- Restauracja „Impresja” ul. Mazowiecka 15, tel.  662 171 662 

14. Adres organizatora: 
  Państwowa  Szkoła  Muzyczna  I  stopnia 
 im. Witolda  Lutosławskiego  w  Zambrowie 
               Aleja Wojska Polskiego 4 
                  18-300  Zambrów 
        tel/fax :  ( 86 )  271-30-91   

 
15. Zgłoszenia uczestników warsztatów należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 

31 maja 2022 r. na adres: psm.zambrow.kp@wp.pl  
Karta zgłoszenia (wzór w załączniku) wypełniona drukiem komputerowym podpisana 
i zeskanowana  

16. Harmonogram warsztatów, zostanie przesłany e-mailem najpóźniej na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem warsztatów. 
 
 

        Serdecznie zapraszamy  
                                                                            
                                                                                                   Organizatorzy 
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