
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

IX Ogólnopolska Konferencja 
Metodyczna Nauczycieli Muzyki 

Muzyka polska w  edukacji otwartości  
i dialogu 

Karolin-Otrębusy, 12–13 maja 2017 roku 

O r g a n i z a t o r z y

Dane osoby Dane do wystawienia rachunku 
Imię: Nazwisko i imię/Nazwa instytucji: 
Nazwisko: 
e-mail: adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość): 

Tel. kom.: NIP 
Adres do korespondencji: Tel., e-mail: 

Rodzaj świadczenia Członek 
SNM/ student 

Pozostałe 
osoby 

Standardowa pełna akredytacja 
─ udział we wszystkich wydarzeniach konferencji (sesja plenarna, panele, 
dyskusje, prezentacje, warsztaty i koncerty), 
─ komplet materiałów konferencyjnych, 
─ możliwość korzystania z cateringu oraz dwa obiady, uroczysta kolacja; 
─ 1 nocleg z 12 na 13 maja w pokoju 2–3-osobowym lub 
─ 1 nocleg z 12 na 13 maja w pokoju jednoosobowym (dopłata) 

320 zł 

50 zł 

380 zł 

50 zł 

Kwota łącznie / wpisać po podsumowaniu / 

Rodzaj świadczenia Członek 
SNM/ student 

Pozostałe 
osoby 

Akredytacja podstawowa - bez noclegu i wyżywienia 
– możliwość udziału we wszystkich wydarzeniach konferencji, komplet
materiałów konferencyjnych, możliwość korzystania z cateringu 120 180 

Rodzaj świadczenia Członek 
SNM/ student 

Pozostałe 
osoby 

Zamówienie dodatkowe: 
Zamawiam dodatkowy nocleg z 11 na 12 maja 
─ jedno miejsce w pokoju 2–3-osobowym; 90 zł 90 zł 
─ pokój jednoosobowy. 

140 zł 140 zł Zamawiam dodatkowy nocleg z 13 na 14 maja: 
─ jedno miejsce w pokoju 2–3-osobowym; 90 zł 90 zł 
─ pokój jednoosobowy. 140 zł 140 zł 



• Opłata za nocleg w każdym przypadku obejmuje cenę śniadania. 
 
DODATKOWO ─  BEZPŁATNIE: 
Parking hotelowy 
Internet Wi-Fi w hotelu 
 
Konferencji towarzyszyć będą warsztaty: 
• Muzykowanie na szkolnych instrumentach – aktywne słuchanie muzyki; 
• Warsztaty wokalno-chóralne – śpiewajmy z dziećmi na głosy! 
• Instrumenty elektroniczne w edukacji; 
• Polskie tańce narodowe; 
• Polskie tańce regionalne. 

 
Uwagi do organizatorów: 
 

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest: 
 

1. Wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz należy wysłać mailem na adres: 
konferencja@snmuzyki.pl 

 
2. Wpłata odpowiednich, zgodnych z deklaracją opłat na konto bankowe Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki,  

z podaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska uczestnika.  
KONTO BANKOWE - BGŻ BNP Paribas 17 1600 1446 1841 8218 1000 0001 

 
Termin przyjmowania zgłoszeń i wnoszenia opłat upływa z dniem 29 kwietnia 2017 r. 

 
• W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji przed dniem 29 kwietnia 2017 r., jak również w przypadku 

opłacenia konferencji przy braku miejsc, zwracamy 100% wpłaconej kwoty.  
• Opłata akredytacyjna przysługuje członkom SNM tylko wówczas, gdy pokrywają ją z własnych 

środków i na bieżąco opłacają składki członkowskie. Niższa cena nie dotyczy opłat przekazywanych 
przez szkoły i inne zakłady pracy. 

• Formularz zgłoszenia jest podstawą dokonania opłaty za udział w konferencji.  
• Faktury w formie elektronicznej prześlemy po dokonaniu wpłaty; osoby zainteresowane papierową wersją 

faktury otrzymają ją podczas konferencji.  
 
Zapisy na konferencję przyjmuje i informacji udziela:  
Halina Koszowska-Kot, tel. 601 395 404; (w środy, czwartki i piątki prosimy dzwonić po godz.18-tej)  
e-mail: konferencja@snmuzyki.pl 
 

 
Lokalizacja konferencji: 
Posiadłość Karolin  
Otrębusy, ul. Świerkowa 2             
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