
LETNIE KURSY MUZYCZNE
Organizatorem Letnich Kursów Muzycznych jest Wydawnictwo Cicadis.

 

Partnerami są Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.
w Częstochowie oraz Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie JPOSM I st. w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa.

I. Cele I Letnich Kursów Muzycznych:
• rozwijanie umiejętności instrumentalnych i interpretacyjnych uczestników pod okiem

wybitnych artystów, pedagogów,
• konfrontacja i integracja młodych muzyków,
• wymiana doświadczeń i poglądów artystycznych,
• aktywne spędzanie czasu, poznanie kultury oraz zabytków Częstochowy i okolic.

II. Uczestnikami kursu mogą być uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych I i II stopnia,
studenci i absolwenci uczelni muzycznych.

III. Zakwalifikowanie  do  kursu  odbywa  się  na  podstawie  wypełnionego  i  przesłanego
formularza  elektronicznego  wraz  z  terminowym  dopełnieniem  warunków  finansowych.
Ilość miejsc na Kursie  jest  ograniczona – o przyjęciu  decyduje kolejność nadesłanych
zgłoszeń wraz z potwierdzeniem wpłaty.

IV. Kursy odbywają się w 7 kategoriach:  skrzypce, gitara, fortepian, organy, zespoły
kameralne, warsztaty metodyczne.

V. Kursy prowadzą wybitni pedagodzy, którzy decydują o formie merytorycznej treści lekcji
oraz  o  organizacji  zajęć.  Do  dyspozycji  uczestników  Kursu  angażuje  się  wybitnych
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pianistów  –  korepetytorów.  Uczestnicy  zobowiązani  są  do  przywiezienia  nut
akompaniamentów.

mgr Maria Magdalena Kaczor – organy / akompaniament
dr hab. prof. AM Mariusz Klimsiak – fortepian
prof. Marek Nosal - gitara
dr hab. Jacek Ropski - skrzypce

VI. Każdy uczestnik na zakończenie otrzyma upominek oraz dyplom ukończenia Kursu.

VII. Uczestnikom stwarza się możliwość występu na koncertach organizowanych w trakcie
trwania  Kursów.  Koncerty  organizowane  podczas  trwania  Kursu  są  otwarte  dla
publiczności.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  fotografowania  i  rejestrowania
koncertów uczestników Kursu oraz do rozpowszechniania tych materiałów jedynie w celu
promocji Kursu bez żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do wykonawców.

VIII. Organizator nie sprawuje i nie zapewnia opieki podczas trwania kursu nad osobami,
które nie ukończyły 18 roku życia. Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się we
własnym zakresie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

IX. Opłaty:

Kurs pełny
(uczestnictwo czynne)

Zespoły kameralne
(uczestnictwo czynne)

Kurs metodyczny Uczestnik 
bierny / opiekun

Lekcja
indywidualna

5 lekcji x 45 min.
(indywidualnie)

5 lekcji x 45 min.
(zespół)

konsultacje
metodyczne,

wykłady

można wykupić
dowolną ilość

lekcji
indywidualnych

obserwowanie zajęć
kursu

obserwowanie zajęć
kursu

obserwowanie zajęć
kursu

obserwowanie zajęć
kursu

obserwowanie zajęć
kursu

próby z pianistą
uzgodnione 
z profesorem
(skrzypkowie)

udział w koncertach udział w koncertach udział w koncertach udział w koncertach

udział w zespole
kameralnym

udział w zespole
kameralnym

możliwość udziału 
w zespole

kameralnym

trening uważności
oraz gry a vista

trening uważności
oraz gry a vista

Zwiedzanie:
Sanktuarium NMP,
Muzeum Górnictwa

Rud Żelaza

Zwiedzanie:
Sanktuarium NMP,
Muzeum Górnictwa

Rud Żelaza

Zwiedzanie:
Sanktuarium NMP,
Muzeum Górnictwa

Rud Żelaza

Zwiedzanie:
Sanktuarium NMP,
Muzeum Górnictwa

Rud Żelaza

950 zł 500 zł 500 zł 150 zł 190 zł

| www.cicadis.eu | wydawnictwo@cicadis.eu | tel. 880 - 203 - 897 | 



Opłatę za kurs należy przesłać na konto:
ING 79 1050 1142 1000 0092 9059 8839

Tytuł przelewu – Letnie Kursy Muzyczne – imię i nazwisko uczestnika.

Termin składania zgłoszeń upływa 3 czerwca 2023 roku. 

W raz z przesłaniem zgłoszenia na Kurs należy wpłacić wpisowe w wysokości min. 30%
ceny Kursu. W przypadku zakwalifikowania wpisowe nie podlega zwrotowi. Brak wpłaty
wpisowego w terminie do  7 dni  od daty złożenia przesłania formularza zgłoszeniowego
oznacza rezygnację z udziału w Kursie. Potwierdzenie przyjęcia nastąpi poprzez e-mail
najpóźniej do dnia  5 czerwca 2023r. Pozostałą część opłaty za Kurs należy wpłacić na
podane wyżej konto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2023r. 

Harmonogram ze  szczegółowymi  informacjami  zostanie  udostępniony  na  stronie
Kursów w czerwcu 2023r.

X. Organizatorzy nie zapewniają Uczestnikom zakwaterowania podczas trwania Kursu.
Rekomendowane zakwaterowanie: 

Polecamy sprawdzić dostępność miejsc noclegowych na tej stronie: Noclegi

• Hotel Sekwana  
• Grono apartamenty  
• Dom pielgrzyma  
• Apartamanty Częstochowa SuperDeLux  
• Hotel Mercure  
• Nowa Kamienica  
• Prywatne kwatery

XI.  Przesłanie  formularza  zgłoszeniowego jest  równoznaczne z  akceptacją  niniejszego
regulaminu Letnich Kursów Muzycznych.  Organizator  zastrzega sobie prawo do zmian
w Regulaminie Kursów.
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https://www.sekwana.pl/
https://www.nocowanie.pl/noclegi/czestochowa/sortuj/tanie-noclegi/
https://apartamentyczestochowa.eu/
https://all.accor.com/hotel/3403/index.pl.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://nowakamienica.pl/
https://jasnagora.pl/pl/dla-pielgrzymow/noclegi/dom-pielgrzymka/
https://grono.czest.pl/

