
 

 
*Uczestnictwo czynne oznacza możliwość uczestnictwa we wszystkich zajęciach, certyfikat 
uczestnictwa oraz lekcję indywidualną z wybranym pedagogiem. Słuchacz oznacza możliwość 
wstępu na wszystkie zajęcia. Uczestnik bierny z certyfikatem otrzymuje certyfikat 
uczestnictwa w sympozjum. Właściwe zaznaczyć. 
*Active participation gives you possibility of taking part in every activity, is confirmed by a 
certificate and includes one individual lesson with chosen lecturer. Passive participation 
means that you can observe every activity. Passive participation can also be confirmed by a 
certificate. Choose an option. 
 

Międzynarodowe Sympozjum dla Instrumentów Dętych 
Sztuka wykonawstwa partii orkiestrowych 

Łódź, 23-24 września 2019 
 

International Symposium for Wind Instruments 
The Art of Orchestral Parts Performance 

Lodz, 23rd-24th September 2019 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONFERENCJI 
APPLICATION FORM FOR THE CONFERENCE 

 
Imię uczestnika:/Name of the participant: 
 
Nazwisko uczestnika:/Surname of the participant: 
 
Data urodzenia:/Date of birth: 
 
Narodowość:/Nationality: 
 
Adres:/Address:  
 
Adres korespondencyjny:/Correspondance address: 
 
Telefon:/Phone numer: 
 
Typ uczestnictwa:/Type of participation: * 
 
uczestnictwo czynne/ słuchacz / uczestnictwo bierne z certyfikatem 
 
active participation / passive participation / passive participation confirmed by a certificate 
 
 
Chciałbym odbyć zajęcia indywidualne z następującym pedagogiem: 
 
I would like to have the individual lesson during Masterclass with: 
 
 

Podpis uczestnika/Signature of the participant 

 
 



 

Koszty uczestnictwa wynoszą: 
Uczestnik aktywny – 100 zł 
Słuchacz – bezpłatnie 
Uczestnik bierny z certyfikatem – 70 zł 
 
Wpłat należy dokonywać na konto: 
Fundacja „Muzyka do Potęgi” 
ul. Tyrolska 3a, 90-020 Wiśniowa Góra 
nazwa banku: Nest Bank 
numer konta: 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001  
w tytule płatności: Darowizna 
 
Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać do dnia 9 września 2019 roku  
na adres e-mail: scichor@gmail.com  
 
 
 
Costs of participations are as follows: 
Active participation – 30 Euro 
Passive participation – free of charge 
Passive participation confirmed by a certificate – 20 Euro 
 
Payment has to be done to the account: 
Fundacja „Muzyka do Potegi” 
ul. Tyrolska 3a, 90-020 Wiśniowa Góra  
Name of Bank : Nest Bank  
Number of account : IBAN 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001, SWIFT Code: NESBPLPW 
In title of payment: Darowizna 
 
Application form with payment confirmation should be send by the 9th September of 2019  
to the email address: scichor@gmail.com 
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