
F O R M U L A R Z  Z G Ł O S Z E N I O W Y

V Ogólnopolska 
Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki

Kielce, 19-20 kwietnia 2013

Organizator: Partnerzy strategiczni:

Uczestnik konferencji:

e-mail:  tel. kom.:

Adres do korespondencji:

Dane do wystawienia rachunku1

Nazwisko i imię lub nazwa instytucji:

Adres:

NIP:

e-mail: tel.: 

Konferencji towarzyszyć będzie 5 warsztatów, w których wszyscy uczestnicy 
będą mogli wziąć udział:

• Aktywne techniki teatralne w pracy nauczyciela muzyki  – Justyna Sobczyk
• W każdym dziecku drzemie śpiewak – dr Monika Kolasa-Hladikova
• Doświadczanie muzyki żartem i zabawą – Cees van Loon i Gerard van Ommeren (Holandia)
• Tańce  celtyckie – Adam Kwapiński
• Każdy może  grać – firma  YAMAHA

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

1. Wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego (lub wypełnienie formularza dostępnego na stronie 
www.wychmuz.pl oraz www.snmuzyki.pl). Wypełniony formularz należy wysłać mailem na adres 
konferencja@wychmuz.pl lub tradycyjną pocztą na adres: 
Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, 20-718 Lublin, aleja Kraśnicka 2a.

2. Uiszczenie odpowiednich, zgodnych z deklaracją, opłat na konto bankowe Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki, 
z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz w tytule wpłaty: 
Opłata udziału w konferencji metodycznej – PKO BP nr 52 1020 3219 0000 9102 0082 5695.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 10 kwietnia 2013 r.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji przed 24 marca 2013 r., jak również w przypadku opłacenia 
konferencji przy braku miejsc, zwracamy 100% wpłaconej kwoty.

Każdy uczestnik powinien wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty.

Informacji na temat konferencji udzielają:

• Halina Koszowska-Kot, tel. 601 395 404, e-mail: konferencja@wychmuz.pl

• Mirosław Grusiewicz, tel. 503 64 42 67, e-mail: gruszmir@op.pl

• Grażyna Kilbach, tel. 605 091 225, e-mail: g.kilbach@gmail.com

http://www.snmuzyki.pl/konferencje-metodyczne_z_29.html#Formularz zg�oszenie na konferencj�
http://www.wychmuz.pl
http://www.snmuzyki.pl
http://www.wychmuz.pl
http://www.snmuzyki.pl


1 Formularz zgłoszenia jest podstawą dokonania przedpłaty za udział w konferencji. Rachunki zostaną przekazane 
uczestnikom podczas konferencji. W razie konieczności, na wskazany adres e-mailowy możemy przesłać rachunek 
w formie elektronicznej.

2 Cena noclegu obejmuje również śniadanie. Więcej informacji na temat warunków lokalowych: http://teczowy.com/
3 Zamawiamy i opłacamy albo podstawową albo pełną akredytację. Cena pełnej akredytacji uwzględnia już koszty 

uczestnictwa i materiałów konferencyjnych.

Członek SNM Pozostałe osoby

Podstawowa akredytacja
– pełnoprawny udział w konferencji (sesja plenarna, panele, 

dyskusje, prezentacje, warsztaty i koncerty),
– komplet materiałów konferencyjnych,
– możliwość korzystania z cateringu oraz obiad w piątek

100 zł 150 zł

Podstawowa akredytacja z uroczystą kolacją 170 zł 230 zł

Pełna akredytacja2

Zakres podstawowej akredytacji, ponadto:3

– kolacja w piątek, obiad w sobotę;
– 1 nocleg z 19 na 20 kwietnia w pokoju 2-4-osobowym

270 zł 330 zł

Dopłata za nocleg w pokoju 1-osobowym 60 zł 60 zł

Zamówienie dodatkowe

Zamawiam dodatkowy nocleg z 18 na 19 kwietnia

– jedno miejsce w pokoju 2-4-osobowym 100 zł 100 zł

– pokój jednoosobowy 140 zł 140 zł

Zamawiam dodatkowy nocleg z 20 na 21 kwietnia:

– jedno miejsce w pokoju 2-4-osobowym 100 zł 100 zł

– pokój jednoosobowy 140 zł 140 zł

Kwota łącznie:

Wyrażam chęć uczestnictwa w nieodpłatnej wycieczce autokarowej 
z pilotem „Chęciny i okolice” dn. 20 kwietnia w godz. 17-20

TAK NIE

Uwagi do organizatorów:

Patroni konferencji:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego • Wojewoda Świętokrzyski • Starosta Kielecki
Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny • Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach

Opieka redakcyjna: 

Eduskrypt • Twoja Muza • Radio Kielce

Wystawcy:

Nowa Era • Operon • WSiP • PWM • Pani Twardowska • Harmonia • Gawa • Impuls 
Mijusic • Polihymnia • BumBumRurki • Dux
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