
Regulamin I Mistrzowskiego Kursu Wokalnego 
Toszek 2022 

 

 

§1. 

 

Organizatorzy : 

Centrum Kultury „Zamek w Toszku”                   Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych 

Ul. Zamkowa 10                                                          Plac Karin Stanek 1   

44-180 Toszek                                                         41-907 Bytom 

Adresaci: 

Kurs skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół muzycznych i studentów uczelni 

muzycznych  

Termin: 

29.08.2022-04.09.2022 

Miejsce kursu: 

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek 

 
Cena kursu zawiera: 

• indywidualne lekcje 

• zajęcia z akompaniatorem 

• możliwość udziału w koncertach 

• koszty zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie w cenie noclegu, obiadokolacja, serwis kawowy) 

• Certyfikat uczestnictwa 

• nagroda specjalna dla najlepszych uczestników – udział w koncercie Filharmonii Kaliskiej pod 

batutą Rubena Silvy oraz podczas koncertu na Akademii Muzycznej w Katowicach 
 

§2. 

 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres  

email: kurswokalny@zamektoszek.eu i wpłata kwoty 1700 zł do 30 czerwca 2022 r., która 

stanowi całkowity koszt uczestnictwa w kursie.  

2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, po 

wyczerpaniu miejsc kolejne zgłoszenia będą przyjmowane na listę rezerwową. 

 

 



Dane do przelewu: 

Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych  

Konto  ING Bank 08 1050 1230 1000 0022 9414 0831 

z dopiskiem „ I Mistrzowski Kurs Wokalny” 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wpłata po terminie 12.08.2022r. nie będzie zwracana. 

3. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w kursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów 

własnych, z powodów niezależnych od niego, w takim przypadku, wszystkie wpłaty zostaną 

zwrócone. 

5. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku uczestnika 

kursu uwiecznionego na fotografiach lub nagraniach wideo w celach promocyjnych przez 

organizatora publikowanych na stronie www.zamektoszek.eu oraz w portalach 

społecznościowych. Przesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych niezbędnych do prowadzenia rekrutacji i organizacji Mistrzowskiego Kursu 

Wokalnego (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). 

 

 

§3. 

1. Kurs rozpoczyna się obiadem kończy śniadaniem   

2. Terminy koncertów będą podane w trakcie kursu 

3. Każdy z uczestników powinien mieć ze sobą pulpit, nuty do akompaniamentu oraz strój 

koncertowy. 

 

www.zamektoszek.eu 

 

Kontakt: 
 
dyrektor kursu – dr hab. Gabriela Silva 
 
tel. 604 227 831 
 
e-mail: gabrielaorlowska.silva@gmail.com 
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