
DIE 1. HERBST WORKSHOPS FÜR BLASINSTRUMENTE 

I JESIENNE WARSZTATY INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH 

 

REGULAMIN 

1. Organizatorem jest I Jesiennych Warsztatów Instrumentów Dętych Blaszanych jest 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. 
2. I Jesienne Warsztaty Instrumentów Dętych Blaszanych to jednodniowe zajęcia 

warsztatowe dla osób grających na instrumentach dętych blaszanych (trąbka, waltornia, 

puzon, sakshorn, tuba).  

3. Odbiorcami oferty warsztatowej są w szczególności członkowie orkiestr dętych 

współpracujących z Mniejszością Niemiecką w województwie opolskim. 

4. Celem organizacji I Jesiennych Warsztatów Instrumentów Dętych Blaszanych jest: 

 podnoszenie poziomu gry na instrumentach dętych blaszanych młodzieży 

i dorosłych poprzez kontakt z wybitnymi solistami i pedagogami, 

 rozwijanie umiejętności praktycznych przez uczestników w zakresie gry 

indywidualnej jak i zespołowej, tym samym przeniesienie dobrych wzorców gry na 

instrumencie do orkiestr dętych Mniejszości Niemieckiej, 

 poznawanie nowego repertuaru, pochodzącego w szczególności z kręgu kulturowego 

niemieckojęzycznego. 

5. Warsztaty odbędą się 30.10.2021 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. 

Fryderyka Chopina w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 18. 

6. W programie warsztatów, oprócz lekcji indywidualnych (pokazowych, które będą się 

odbywać przed innym uczestnikami), zaplanowane są zajęcia w sekcjach oraz z całą 

grupą uczestników.  

7. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

Wymagane jest, aby wypełniony druk zgody rodzica/opiekuna, uczestnik przekazał 

Organizatorowi przed rozpoczęciem warsztatów. Druk można pobrać z załącznika. 

8. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 21.10.2021 r. 

9. Zgłoszenia dokonywać można wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz 

zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.skgd.pl. Zgłoszenia przesyłane 

pocztą w formie papierowej nie będą uznawane. Ilość miejsc jest ograniczona – wszelkie 

informacje można śledzić na stronie www.skgd.pl 

10. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. 

11. Istnieje możliwość uczestnictwa biernego (obserwacja zajęć) w warsztatach, nie biorąc 

udziału w zajęciach praktycznych. 

12. Organizator zapewnia poczęstunek w trakcie warsztatów.  

13. Osoby, które nie wypełnią formularza zgłoszeniowego nie zostaną dopuszczone do 

udziału  w warsztatach.  

14. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia. 

15. Podczas warsztatów w budynku zabrania się spożywania alkoholu, palenia papierosów, 

spożywania środków odurzających.  

16. Wszelkie szkody materialne pokrywa z własnych środków uczestnik bądź jego opiekun 

prawny (w przypadku osób niepełnoletnich). 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.  


