
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POLSKIEGO KONGRESU FLETOWEGO 2019

 

Imię i nazwisko uczestnika …………........................................................................................................

Kontakt do uczestnika: telefon oraz e-mail ……………...........................................................................

Proponowany program lekcji mistrzowskiej …………………………………………………………….

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać do 23 października 2019 r. 
na adres e-mail: ewelina.zawislak1@gmail.com 

Wpłat należy dokonywać na konto:
Fundacja „Muzyka do Potęgi” 
ul. Tyrolska 3a, 95-020 Wiśniowa Góra 
nazwa banku: Nest Bank 
numer konta: 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001 
W tytule płatności: Darowizna

Koszty uczestnictwa wynoszą:

□ Uczestnik czynny – 170 zł | kwota pokrywa jedną lekcję indywidulaną oraz bezpłatne 
uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Kongresu

□ Uczestnik bierny z certyfikatem – 100 zł | kwota pokrywa bezpłatne uczestnictwo we 
wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Kongresu. 

□ Słuchacz lokalny bez certyfikatu – bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach 
odbywających się w ramach Kongresu

□ Proszę o zapewnienie pianisty – dodatkowa opłata 40 zł 

Każdy uczestnik (czynny i bierny) otrzyma identyfikator na wszystkie wyk łady i koncerty w ramach 
Kongresu oraz certyfikat uczestnictwa. 
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół 
muzycznych I i II stopnia, studenci, nauczyciele, pasjonaci i miłośnicy fletu. 
Słuchać lokalny otrzyma identyfikator na wszystkie wykłady i koncerty w ramach Kongresu. 
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Uczestników czynnych prosimy o zaznaczenie wybranego pedagoga w prawej kolumnie tabeli:

Imię i nazwisko pedagoga 
prof. Lars Asbjørnsen – Norwegia
prof. Elżbieta Gajewska-Gadzina – Polska 
prof. Dejan Gavrić – Niemcy 
dr Renata Guzik – Polska 
prof. Anne Randi Haugejorden – Norwegia
dr hab. Agata Igras – Polska 
prof. Ivica Gabrisova – Słowacja 
prof. Urszula Janik – Polska 
prof. Jadwiga Kotnowska – Polska 
prof. Sibel Kumru-Pensel – Francja
dr Magda Morus-Fijałkowska – Polska 
prof. Jerzy Mrozik – Polska 
prof. Ewa Murawska – Polska
prof. Katarzyna Przybylska – Polska 
prof. Jørn Eivind Schau – Norwegia
dr hab. Wiesław Suruło – Polska  
prof. Barbara Świątek-Żelazna – Polska 
Hanna Turonek – Polska
prof. Ruth Wentorf – Niemcy
prof. Antoni Wierzbiński – Polska 
Mateusz Wojtkiw – Polska
dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM – Polska

Kontakt do koordynatorów Kongresu: ewelina.zawislak1@gmail.com  lub wojtkiwm@gmail.com 
Informacje nt. kongresu dostępne na: www.amuz.lodz.pl lub www.muzykadopotegi.org 

data  podpis uczestnika lub opiekuna prawnego* 

..............................................                                                   ............................................................       
* W przypadku uczestnika niepełnoletniego zgłoszenie powinno być wypełnione przez jednego z rodziców lub innego opiekuna prawnego.
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