
VI Letnia Akademia Organowa 
w Pasłęku 

Regulamin uczestnictwa 
I. Organizatorem VI Letniej Akademii Organowej zwanej dalej LAO jest Akademia Muzyczna im. G. i K. 

Bacewiczów w Łodzi zwana dalej Akademią. 

II. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w LAO pod warunkiem dostarczenia Akademii 

wraz z formularzem zgłoszeniowym wydanej na piśmie zgody opiekuna prawnego na udział w zajęciach. 

III. Zajęcia VI LAO odbywają się w okresie od 3 do 6 lipca 2018 r.  w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku przy 

Placu św. Wojciecha 11. 

IV. Każdy uczestnik ma zagwarantowane lekcje indywidualne na historycznych organach w stylu gdańskim z 

warsztatu Andreasa Hildebrandta, 1719 (36/II+P), renowacja 2010-2013. z wybranym pedagogiem. Lista 

pedagogów ogłaszana jest na stronie Akademii. Wybór pedagoga następuje poprzez wypełnienie 

właściwej rubryki na karcie zgłoszenia. W przypadku braku wyboru pedagoga organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo do wskazania pedagoga prowadzącego zajęcia. 

V. Repertuar realizowany podczas zajęć jest dowolny (może obejmować utwory muzyki dawnej, 

romantycznej i współczesnej). Uczestnicy we własnym zakresie zobowiązani są zagwarantować materiał 

nutowy realizowanego repertuaru.  

VI. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, fonograficzną lub audiowizualną zajęć/koncertów 

z ich udziałem w ramach trwania LAO dla celów reklamowych lub archiwizacyjnych Akademii. 

VII. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w LAO. 

VIII. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie w terminie do 30 czerwca 2018 r. (decyduje data 

wpłynięcia do Akademii) wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: 

paslek@amuz.lodz.pl wpisując w temacie wiadomości „VI Letnia Akademia Organowa - Pasłęk 2018” lub 

pocztą tradycyjną na adres: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 

32, 90-716 Łódź – koniecznie z dopiskiem „VI Letnia Akademia Organowa - Pasłęk 2018”. Do formularza 

należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego. 

IX. Wysokość wpisowego dla uczestników czynnych wynosi 250 PLN: 

X. Wysokość wpisowego dla uczestników biernych wynosi 100 PLN. 

XI. Wpisowe należy wpłacić na rachunek Akademii:  

Bank PEKAO SA II O/Łódź – 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999  

W tytule wpłaty należy wpisać: „VI Letnia Akademia Organowa - Pasłęk 2018” 

1) Wpisowe obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach kursu.  

2) Wszystkie koszty związane z obsługą przelewu bankowego ponoszą uczestnicy. 

3) Akademia nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia uczestników.  

4) Akademia nie pośredniczy w organizacji transportu, noclegów, wyżywienia uczestników. 

5) Organizator na życzenie może pomóc w rezerwacji noclegów w schronisku młodzieżowym w 

Pasłęku (koszt: ok. 25 zł za dobę dla osoby). 

XII. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich 

podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

XIII. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie wpisowe nie podlega zwrotowi. 

XIV. Liczba czynnych uczestników jest ograniczona do 10 osób. O zakwalifikowaniu się do grona czynnych 

uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba uczestników biernych jest nieograniczona. 

XV. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń uczestników czynnych w danej specjalności, Akademia zastrzega 

sobie prawo do odwołania zajęć w tej specjalności. O odwołaniu zajęć w danej specjalności uczestnicy 

zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie na stronie 

internetowej Akademii. W przypadku odwołania zajęć w danej specjalności uczestnik otrzymuje zwrot 

wpisowego. 

XVI. Dodatkowe informacje dotyczące LAO można uzyskać pisząc na adres: paslek@amuz.lodz.pl 
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