Zasady uczestnictwa w II Ogólnopolskich
Kursach Muzycznych w Music and You
w Markach
1. W ramach Ogólnopolskich Kursów Muzycznych w Music and You w Markach
organizowane są kursy mistrzowskiej interpretacji muzycznej dla uczniów
szkół muzycznych I i II stopnia, licealistów i studentów wyższych uczelni
muzycznych klas fortepianu, skrzypiec i wiolonczeli.
2. Kursy odbywają się podczas w dniach:

12-16 Lipca 2021
w siedzibie Szkoły Muzycznej Music and You w Markach
przy ul. Wołodyjowskiego 33
3. Opłata dla Uczestnika czynnego – 950 zł w skład której wchodzą:
❖ 5 indywidualnych lekcji z wybranym Pedagogiem – (czas trwania
1 lekcji: 55 minut);
❖ Udział w Koncercie Finałowym (jeśli sytuacji epidemiczna pozwoli na
organizację). Koncert będzie rejestrowany.
4. Dodatkowe :
❖ kolejna lekcja indywidualna (55 minut) – 150zł
(możliwość zależna od grafiku zajęć)
❖ indywidualna konsultacja z psychologiem sportu (mającym
doświadczenie w współpracy z muzykami) 60 minut – 130zł
(spotkanie on-line)
❖ możliwość profesjonalnego nagrania audio/wideo swojego repertuaru
przez inżyniera dźwięku (60minut) wraz miksem/masteringiem
w wybranym terminie – 200zł

5. Uczestnictwo bierne nie jest przewidziane z powodu trwającej epidemii
koronawirusa.
6. Uczestnikom, którzy nie ukończyli 16 lat, powinien towarzyszyć pełnoletni
Opiekun, który będzie miał możliwość pozostania podczas zajęć w sali lub dla
bezpieczeństwa - w poczekalni Szkoły.
7. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na Kursy jest wpłata wpisowego
w kwocie 100 zł na konto Katarzyna Mróz Pianist, ul. Namysłowska 6c/47,
03-455 Warszawa, nr konta bankowego do dn.28.06.2021:
36 1140 2004 0000 3102 7710 5386
Pozostałą część opłaty (850zł) należy uiścić na powyższe konto po otrzymaniu
zawiadomienia o przyjęciu na Kursy.
8. Zwrot wpisowego i opłaty nastąpić może z ważnych przyczyn losowych
(udokumentowanych) lub na skutek rezygnacji z udziału w Kursach, zgłoszonej
najpóźniej do 28.06.2020. Przybycie na Kursy z opóźnieniem nie spowoduje
zwrotu niewykorzystanych opłat.
9. Uczestnik Kursów winien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
10. Organizatorzy Kursów służą pomocą przy organizacji zakwaterowania
i wyżywienia Uczestników.
11. Zgłoszenia prosimy przesyłam na adres: biuro@musicandyou.pl
Wszelkie pytania można kierować do Organizatorów Kursów telefonicznie na
numer: 575-866-927

