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TERMIN KURSU
Rok akademicki 2017/2018: od października 2017 do czerwca 2018 roku. 

SPECJALNOŚCI
Kursy w ramach wszystkich specjalności instrumentalnych 
(włącznie z instrumentami dawnymi i jazzowymi), specjalności rytmika oraz 
specjalności wokalnych (wokalno-aktorska, musical, wokalistyka estradowa).

PEDAGODZY
Zajęcia będą prowadzone przez pedagogów Akademii Muzycznej w Łodzi 
(uczestnik może wskazać wybranego pedagoga w karcie zgłoszeniowej).

UDZIAŁ W KURSIE
Kwalifikacji uczestnika do udziału w kursie dokonuje wskazany pedagog 
na pierwszych zajęciach.

PLAN KURSU
Każdy uczestnik może wybrać liczbę godzin lekcyjnych w ciągu roku 
(do wyboru kurs w wymiarze 4 lub 8 godzin). 
Plan realizacji godzin do ustalenia z pedagogiem prowadzącym. 
Istnieje możliwość dokupienia pakietu godzin, zgodnie z tabelą kosztu udziału 
w kursie, za zgodą pedagoga prowadzącego. Po zrealizowaniu wszystkich godzin 
uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu. 

KOSZT UDZIAŁU W KURSIE

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 października 2017 roku:
listownie na adres:
 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
 z dopiskiem „Młodzieżowa Akademia Muzyki”
lub na adres elektroniczny: mlodziezowaakademia@amuz.lodz.pl
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.amuz.lodz.pl

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT
Opłatę należy przekazać na konto Akademii Muzycznej w Łodzi 
do 31 października 2017 roku, po wcześniejszym 
zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w kursie.
 Numer konta: 
 Bank PEKAO S.A. II O/Łódź 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
 z dopiskiem „Młodzieżowa Akademia Muzyki”
Uwaga! Opłata nie podlega zwrotowi.

KONTAKT
mlodziezowaakademia@amuz.lodz.pl | tel. 42 662 16 10

Akademia Muzyczna w Łodzi zaprasza uczniów, studentów
i absolwentów szkół oraz uczelni muzycznych 

i wszystkich zainteresowanych, 
którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności 

pod kierunkiem pedagogów uczelni, 
do wzięcia udziału w całorocznych kursach w ramach 

„Młodzieżowej Akademii Muzyki”.

 4 240 zł 480 zł 360 zł
 8 480 zł 960 zł 720 zł

liczba 
godzin kursu

koszt kursu
bez akompaniatora

koszt kursu 
z udziałem akompaniatora 

na wszystkich zajęciach

koszt kursu 
z udziałem akompaniatora 

na wybranych zajęciach (1/2 kursu)


