Organizatorzy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
X Ogólnopolska Konferencja
Metodyczna Nauczycieli Muzyki
Edukacja jutra – samodzielność,
autonomia, indywidualizacja
Poświętne,
19-20 maja 2022

Dane osoby
Imię:

Dane do wystawienia rachunku
Nazwisko i imię/Nazwa instytucji:

Nazwisko:
e-mail:

adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość):

Tel. kom.:

NIP

Adres do korespondencji:

Tel., e-mail:

Standardowa pełna akredytacja
─ udział we wszystkich wydarzeniach konferencji (sesja plenarna, panele,
dyskusje, prezentacje, warsztaty, koncerty, atrakcje turystyczne,
─ komplet materiałów konferencyjnych,
─ dwa obiady, kolacja, możliwość korzystania z cateringu,
─ 1 nocleg ze śniadaniem z 19 na 20 maja w pokoju 2–4-osobowym

Zamówienie dodatkowe
Zamawiam dodatkowy nocleg ze śniadaniem 18 na 19 maja
Zamawiam dodatkowy nocleg ze śniadaniem 20 na 21 maja

Cena
380 zł

Cena
80 zł
80 zł

Kwota łącznie / wpisać po podsumowaniu /

DODATKOWO ─

BEZPŁATNIE:
Parking hotelowy
Internet Wi-Fi w hotelu

Gośćmi konferencji będą znane z mediów cyfrowych osoby, aktywne na kanałach YouTube, Instagram,
Facebook, prowadzące własne blogi, webinary, jak i szkolenia stacjonarne, osoby twórcze i aktywnie, tworzące
własne materiały dydaktyczno-muzyczne. Między innymi warsztaty poprowadzą:
Anna Machmar − Interpretacje ruchowe i statyczne (muzykogramy) utworów muzyki klasycznej
Klaudia Ligorowska, Aleksandra Szymańska − Muzyczne podróże nie tylko dla Smyków
Kasia Zaniat − Dziecięce granie
Igor Nowicki – Instrumenty klawiszowe w szkolnej edukacji muzycznej

Koncert wieczorny wypełnią Kasia Zaniat oraz Ania C i Przyjaciele
Uwagi do organizatorów:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:
1.

Wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz należy wysłać mailem na adres:
redakcja@wychmuz.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 - BNP Paribas 17 1600 1446 1841 8218 1000 0001
Zapisy z wpłatą zaliczki w wysokości 80 zł przyjmujemy do 21 grudnia bieżącego roku.
Pełna odpłatność powinna zastać uregulowana do 29 kwietnia 2022 roku


W przypadku opłacenia konferencji przy braku miejsc, czy też w przypadku nie odbycia się konferencji zwracamy
100% wpłaconej kwoty, jak również w indywidualnych, losowych sytuacjach rezygnacji z udziału w konferencji
sygnalizowanej przed dniem 30 kwietnia 2022 roku będzie to możliwe.




Formularz zgłoszenia jest podstawą dokonania opłaty za udział w konferencji.
Zgłoszenia można też dokonać za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie:
http://www.wychmuz.pl/konferencje-metodyczne_z_4.html



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 godz. 12−16)
e-mail: redakcja@wychmuz.pl

Lokalizacja konferencji:
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Młynczysko
ul. Szkolna 51, 26-315 Poświętne

