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    R E G U L A M I N   2019 
 
MIEJSCE   

1. II edycja kursów Art&Business Concept odbywać się będzie w jednym z 

najpiękniejszych rejonów Polski – w Trójmieście. Wykłady oraz koncerty 

odbywać się będą kilku czołowych ośrodkach, takich jak Ratusz Kultury, Pałac 

Uphagena, Katedra Oliwska, Dworek Sierakowskich. W czasie wolnym od zajęć 

Trójmiasto oferuje niezliczoną ilość atrakcji. Poczynając od przepięknej Zatoki 

Gdańskiej, białych plaż, poprzez przepiękne uliczki gdańskiej starówki, 

klimatyczne kawiarnie sopockiego Monte Casino, czy na żaglowcach 

stacjonujących w Porcie Gdynia kończąc. Warsztatom towarzyszyć będzie 

festiwal Humana Ars Musica, podczas którego uczestnicy kursów wraz z 

pedagogami będą spotykać się na scenie i współtworzyć, kreować muzykę.  

  

 

UCZESTNICY 

1. Uczestnikami kursu Art&Business Concept mogą być: uczniowie szkół 

artystycznych, studenci, absolwenci wyższych szkół artystycznych oraz 

nauczyciele szkolnictwa artystycznego. 

 

3. Uczestnicy, którzy w dniu rozpoczęcia kursu nie ukończyli 16 lat zobowiązani 

są do przyjazdu z opiekunem, który będzie czuwał nad ich bezpieczeństwem. 

OPIEKUN może biernie uczestniczyć we wszystkich zajęciach Art&Business 

Concept bezkosztowo. Osoby niepełnoletnie po 16 roku życia zobowiązane są 

przywieźć pisemne oświadczenie rodziców, w treści którego rodzice wyrażają 

zgodę na samodzielny pobyt uczestnika.   

 

ZAJĘCIA 

4. Wszelkie zajęcia podczas Art&Business Concept obejmują: 
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- 4 lekcje indywidualne po 45min. / 60 min. (zależnie od ilości zgłoszeń u 

wybranego pedagoga). Istnieje możliwość podziału lekcji 2/2 między dwoma 

pedagogami - w kategorii skrzypce. 

- Sztuka przedsiębiorczości dla Artystów - 3 sesje - zajęcia grupowe   

- Projekcja filmów o sztuce 

- Spotkanie z fizjoterapeutą – gimnastyka dla artystów 

-  koncerty  

- Nagrody dla wybitnych osobowości artystycznych 

 

PAKIETY 

5. Do wyboru uczestnika jest jeden z dwóch pakietów Art&Busines Concept: 

 

     Pakiet I 

        Uczestnictwo czynne 

   Kategoria: skrzypce, wiolonczela, kontrabas 

 Uczestnik bierze CZYNNY UDZIAŁ we wszystkich zajęciach 

oferowanych przez  Art&Business Concept 

 

     Pakiet II 

        Uczestnictwo bierne      

   Uczestnik bierze BIERNY UDZIAŁ we wszystkich zajęciach oferowanych 

przez  Art&Business Concept 

 

6. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Jeśli ilość uczestników 

przekroczy liczbę miejsc, wyboru uczestników czynnych dokonują Profesorowie 

na podstawie informacji z nadesłanych zgłoszeń. 

 

PROGRAM 
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7. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania dwóch utworów wykonywanych 

podczas koncertów: 

 

- Utwór solo 

- Utwór wirtuozowski z akompaniamentem fortepianu  

 

KONKURS 

8. Podczas jednego z koncertów pedagodzy wybierają spośród uczestników 

osobowości artystyczne. Nagrodami są koncerty w różnych miastach Polski. 

 

UBEZPIECZENIE 

9. Uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie od kosztów leczenia  

i następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

NUTY    

10. Uczestnicy przywożą ze sobą nuty partii solowej i akompaniament dla 

pianisty oraz własny pulpit. 

 

11. Uczestnicy czynni zobowiązani są do wysłania drogą internetową karty 

zgłoszenia – dostępnej na stronie wraz ze scanem lub zdjęciem dowodu wpłaty 

wpisowego – 300zł. Nie później niż 30. 06. 2019 na adres 

info@humanaarsmusica.com 

 

12. Całkowita kwota powinna wpłynąć na konto stowarzyszenia Humana Ars 

Musica nie później niż 30. 07. 2019  

 

13. Uczestnik będzie poinformowany przez organizatora o otrzymaniu 

zgłoszenia, opłaty. 
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W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDZI ZE STRONY ORGANIZATORA, 

prosimy o informacje telefoniczną pod numerem: 608317511.  

 

OPŁATY 

14. OPŁATY 

 

UCZESTNIK CZYNNY – 1200 zł.  

     

WPISOWE 300 ZŁ.   

(Płatne do dnia 30.06.2019, wpisowe nie podlega zwrotowi) 

      

OPŁATA ZA KURS  900 ZŁ.   

(Płatne nie później niż 30.07.2019) 

 

 

Cena obejmuje: 

 

- 4 lekcje indywidualne (skrzypce, wiolonczela, kontrabas) po 45min. / 60 min. 

(zależnie od ilości zgłoszeń u wybranego pedagoga). Istnieje możliwość podziału 

lekcji 2/2 między dwoma pedagogami - w kategorii skrzypce. 

- 3 wykłady - Sztuka przedsiębiorczości dla Artystów - zajęcia grupowe   

- Projekcja filmu o sztuce 

- Spotkanie z fizjoterapeutą – gimnastyka dla artystów 

- Czynne uczestnictwo w koncertach 

- Próby z fortepianem 

- Dyspozycja sal do indywidualnego ćwiczenia na instrumencie  

 

 

UCZESTNIK BIERNY – 600 zł.  
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JEDNORAZOWA OPŁATA 600 ZŁ. 

(Płatna do dnia 30.06.2019) 

 

Cena obejmuje: 

 

Bierne uczestnictwo w zajęciach indywidualnych, grupowych, koncertach, 

wykładach 

 

Koszt kursu nie zmienia się bez względu na termin przyjazdu i wyjazdu 

uczestnika.      

Opłaty należy dokonać na nr konta: 

 

 

STOWARZYSZENIE HUMANA ARS MUSICA 

 

NUMER KONTA: 2517 5000 1200 0000 0026 6386 66 

 

W tytule proszę wpisać: 

      

Opłata za kurs AB Concept, imię i nazwisko, numer pakietu, instrument  

 
 

 

ZGŁOSZENIA 

15. Zgłoszenia 

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie: 
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www.annawandtke.pl/kursy-muzyczne  

 

oraz wysłanie  

 

1. foto dowodu wpłaty wpisowego   

2. pdf / scan nut akompaniamentów  

 

Do dnia 30.07.2019 na adres: info@humanaarsmusica.com  

         

          

NOCLEGI 

16. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych. Organizator 

proponuje możliwość noclegu w Gdańsku-Oliwie w miejscach: 

 

- Ratusz Bed&Breakfast 

Ul. Opata Jacka Rybińskiego 25 

80-320 Gdańsk 

Nr Tel. +48 517 584 959 

 

- Willa Albatros  

Ul. Leszka Białego 12 

80-353 Gdańsk - Oliwa 

Nr Tel.  +48 58 557 52 16 oraz + 48 530 141 444 

 

- Zajazd Pod Oliwką 

Ul. Kościerska 1a 

80-328 Gdańsk – Oliwa 

Nr Tel. + 48 58 520 97 99 
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- Pensjonat Stara Karczma 

Ul. Stary Rynek Oliwski 7 

80-324 Gdańsk 

Nr Tel. +48 58 5525159 

 

 

WYŻYWIENIE 

17. Organizator nie pośredniczy w organizacji posiłków ze względu na dużą 

ilość ciekawych miejsc restauracyjno – barowych w obrębie odbywających się 

kursów.  

 


