
Samodzielne Koło Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Olsztynie 
zaprasza na 

FORMA :  
Warsztaty organizowane są  w formie kolonii. 
Dzieciom zapewniamy opiekę wychowawców, opiekę medyczną, nadzór ratownika, a przede wszystkim zajęcia z doświadczonymi profesjonalnymi pedagogami (instrumenty, 
zespoły, orkiestry). 
   
MIEJSCE : 
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „KALWA” w Pasymiu z bogatą bazą rekreacyjno –sportową oraz doskonałą bazą noclegową. Jest  pięknie usytuowany  niedaleko 
Olsztyna (ok. 30 km w kierunku Szczytna), nad brzegiem jeziora Kalwa, wśród mazurskich lasów. Zakwaterowanie w domkach turystycznych typu Brda. Atrakcją ośrodka jest 
bliskość jeziora oraz ogromna kryta hala sportowa. Do dyspozycji gości jest również automatyczna kręgielnia, bilard oraz wypożyczalnia sprzętu  wodnego, zjeżdżalnia 
ślimakowa do jeziora oraz boiska.    

WARUNKI UCZESTNICTWA :   
1) Uczestnikami „Wakacji z nutkami” mogą być dzieci i młodzież w wieku od 9 lat. 
2) Uczestnicy przyjeżdżają własnym transportem i na własny koszt . 
3) Uczestnicy przyjeżdżają z własnym instrumentem. 
4) Uczestnik powinien mieć własne nuty, nad którymi chce pracować i akompaniament. 

ZGŁOSZENIA : 
Do wyczerpania miejsc lub do 5 czerwca 2023 prosimy przesyłać drogą elektroniczną uzupełniając kartę uczestnika. 
Ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Lista osób zakwalifikowanych ukaże się na naszej stronie po zakończeniu rekrutacji. 
Zgłoszenie (a tym samym rezerwacja miejsca) obejmuje : 

1. przesłanie wypełnionej edytowalnej wersji karty kwalifikacyjnej; 
2. przesłanie dowodu I wpłaty DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (skan lub zdjęcie) na adres : wakacjeznutkami@onet.pl 

 CELE WARSZTATÓW :     
1) Doskonalenie własnych umiejętności muzycznych. 
2) Wymiana doświadczeń i integracja środowisk muzycznych. 
3) Wspólne koncertowanie. 
4) Poznanie piękna ziemi warmińskiej i jej kultury. 
  
PROGRAM :    
1) Lekcje indywidualne (3 x 45 min) prowadzone przez doświadczonych nauczycieli szkół i akademii muzycznych :                                                

   - skrzypce: prof. zw. dr hab. MAŁGORZATA SKORUPA  (AM Gdańsk), mgr ANNA RZYMYSZKIEWICZ (Warszawa), mgr DOROTA OBIJALSKA (Olsztyn),  
   - wiolonczela: prof. dr hab.  AGATA JARECKA (AM Łódź)  
   - flet: dr ANNA JUNDZIŁŁ (Olsztyn), dr  MATEUSZ WOJTKIW (AM Łódź) 
   - klarnet: dr DOMINIK JASTRZĘBSKI (UWM Olsztyn) 
   - fortepian/akompaniament: st. wykł. mgr ANDRZEJ SIARKIEWICZ (AM Gdańsk), mgr BEATA LUDWICKA (Warszawa), 
  -  warsztaty orkiestrowe: mgr DOROTA OBIJALSKA, mgr AGNIESZKA KOWALIK 
2) Muzykowanie zespołowe. 
3) Praca z akompaniamentem. 
4) Koncerty w Ośrodku Kalwa oraz Koncert Finałowy w sali koncertowej PSM w Olsztynie przy ul. Kościuszki 39 w wykonaniu uczestników kursu. 
6) Aktywne formy wypoczynku: wycieczki piesze po lesie, konkursy, dyskoteki, ogniska, zajęcia plastyczne, kąpiele wodne i słoneczne.  

ODPŁATNOŚĆ :  
Odpłatność za udział w warsztatach wynosi  2550,00 PLN 
W przypadku diety (wyżywienie 20% więcej) 2694,00 PLN 

Sposób płatności: 
I rata – 1000,00 PLN (rezerwacja miejsca) do 20 maja 2023 (w razie rezygnacji po 30 czerwca 2023 r. nie podlega zwrotowi) 
II rata – 1550,00 PLN lub 1694,00 PLN (dieta) do 10 lipca 2023 

Płatności należy dokonywać na konto SPAM nr:               
35 1090 1883 0000 0001 2053 8735                                          
z dopiskiem „WAKACJE Z NUTKAMI”

WAKACJE Z NUTKAMI 
XX WARSZTATY MUZYCZNE 

18 - 27.08.2023 
Ośrodek „Kalwa” Pasym k/Olsztyna    

KARTY UCZESTNIKA 
KAŻDY INSTRUMENT MA OSOBNĄ KARTĘ 

 SKRZYPCE      FLET      KLARNET    WIOLONCZELA     FORTEPIAN  

! Wydrukowaną i oryginalnie podpisaną kartę uczestnika należy obowiązkowo dostarczyć organizatorom w pierwszym dniu warsztatów !  

Dodatkowe informacje:                       Anna Jundziłł (kierownik warsztatów)                    wakacjeznutkami@gmail.com                      tel. 606 811 053 

https://forms.gle/gWrH62XCxwgZfKTj8
https://forms.gle/2UyTuve2Z7f7Mk4d7
https://forms.gle/n5WKdPpc59f5TL2V8
https://forms.gle/ghC4aEKmam1mLJTZ8
https://forms.gle/Qfb6ScS7bmuQSLq47

