REGULAMIN MISTRZOWSKIEGO KURSU ŚPIEWU
BELCANTO W DWORZE CZECZÓW

I. Organizator
Organizatorem Mistrzowskiego Kursu Śpiewu Belcanto w Dworze Czeczów jest Centrum
Kultury Podgórza Dwór Czeczów, ul. ks. Popiełuszki 36, 30 – 899 Kraków, tel. 12 651 13 39.
Koordynatorem kursu jest Blanka Dembosz, śpiewaczka i pedagog śpiewu.
II. Termin
Mistrzowski Kurs Śpiewu Belcanto w Dworze Czeczów odbędzie się w terminie od 21 do 26
czerwca 2018 roku w Krakowie. Zajęcia będą prowadzone w Dworze Czeczów przy ul. ks.
J. Popiełuszki 36 w Krakowie.
III. Cele, tematyka, warunki Kursu
Uczestnikami Kursu mogą być osoby pełnoletnie:
- słuchacze średnich szkół muzycznych II stopnia, którzy ukończyli 18 rok życia,
- studenci i absolwenci wydziału wokalnego, bądź wokalno-aktorskiego na akademiach
muzycznych,
- pedagodzy śpiewu,
- wokaliści bez wykształcenia muzycznego. W celu weryfikacji ich umiejętności wokalnych,
są zobowiązani do przesłania nagrania w formacie mp3 na mail: blanka-dembo@wp.pl do
dnia 16.05.2018 r.
IV. Wykładowcy Kursu
Mistrzowski Kurs Śpiewu Belcanto w Dworze Czeczów zostanie przeprowadzony przez
światowej sławy artystów:
- prof. Olgę Pasiecznik – wybitną śpiewaczkę i pedagoga
- Piotra Fidelusa – pianistę i kameralistę.
V. Tematyka Kursu
Kurs obejmuje zajęcia z interpretacji pieśni i arii oraz koncert na zakończenie kursu w dniu
26 czerwca 2018 r. (wtorek).
VI. Kategorie uczestnictwa
W Mistrzowskim Kursie Śpiewu Belcanto biorą udział dwie kategorie uczestników:
- uczestnicy czynni
- uczestnicy bierni, tj. obserwatorzy.
Przewidywana ilość uczestników czynnych to minimum 8 osób, maksimum 10 osób.
Przewidywana ilość uczestników biernych – obserwatorów: maksimum 25 osób.
VII. Prawa uczestników
1. Uczestnik czynny ma prawo do skorzystania z 5 lekcji (45 minut każda lekcja)
z profesorem i pianistą. Uczestnik czynny ma zapewniony udział w koncercie na
zakończenie Kursu oraz dyplom potwierdzający wzięcie udziału w Kursie.

2. O udziale w Kursie decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Ilość miejsc jest ograniczona.
4. Uczestnik obserwator ma prawo do skorzystania z obserwacji dowolnej ilości lekcji oraz
zapewniony udział jako obserwator na koncercie na zakończenie Kursu. Uczestnik
obserwator otrzymuje dyplom uczestnika obserwatora Kursu.
VIII. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzowskim Kursie Śpiewu Belcanto dla uczestników
czynnych jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (do pobrania ze strony
www.dworczeczow.pl) oraz pokrycie kosztów udziału w Kursie.
2. Wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Kursu.
3. Koszt udziału w Kursie dla uczestników czynnych wynosi 1.100,00 zł od osoby (słownie:
jeden tysiąc sto złotych). Uczestnicy czynni zobowiązani są do wpłacenia wpisowego
w wysokości 300,00 zł od osoby (słownie: trzysta złotych) do dnia 16.05.2018 r.
Dane do przelewu:
Centrum Kultury Podgórza
ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków
Nr konta: 34 1240 4432 1111 0010 7756 0558
W tytule przelewu prosimy umieścić:
Dwór Czeczów/imię i nazwisko uczestnika/KURS MISTRZOWSKI wpisowe
4. Pozostałą kwotę (w przypadku uczestników czynnych), tj. 800,00 zł (słownie: osiemset
złotych), należy wpłacić na powyższe konto do dnia 01.06.2018 r.
W tytule przelewu prosimy umieścić:
Dwór Czeczów/imię i nazwisko uczestnika/KURS MISTRZOWSKI
5. Potwierdzenie przelewu zarówno wpisowego, jak i pozostałej kwoty, należy przesłać na
adres mailowy: blanka-dembo@wp.pl w przypadku wpisowego do dnia 16.05.2018 r, w
przypadku pozostałej kwoty do dnia 01.06.2018 r.
6. W razie rezygnacji organizatorzy nie zwracają wpisowego.
7. Każdy uczestnik czynny jest zobowiązany do przesłania nut (3 pieśni i 2 arie) do dnia
15.05.2018 r. na adres mailowy: blanka-dembo@wp.pl w formacie pdf oraz wysłanie
tytułów wybranych utworów na adres mailowy pianisty Pana Piotra Fidelusa:
piotr.fidelus@yahoo.com do dnia 15.05.2018 r.
8. W przypadku uczestnika obserwatora koszt udziału w Kursie wynosi 500,00 zł od osoby
(słownie: pięćset złotych). Warunkiem przystąpienia do Kursu dla uczestnika obserwatora
jest wpłacenie wpisowego w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)
do dnia 10.06.2018 r. oraz wpłacenie pozostałej kwoty w wysokości 250,00 zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt złotych) do dnia 21.06.2018 r.
Dane do przelewu:
Centrum Kultury Podgórza
ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków
Nr konta: 34 1240 4432 1111 0010 7756 0558
W tytule przelewu prosimy umieścić:
Dwór Czeczów/imię i nazwisko uczestnika/KURS MISTRZOWSKI/OBSERWATOR
9. W przypadku rezygnacji uczestnika obserwatora Kursu organizatorzy nie zwracają
wpisowego.

IX. Sprawy organizacyjne i porządkowe
1. Uczestnik czynny oraz bierny mogą zostać usunięci z udziału w Kursie z powodu
nieodpowiedniego i naruszającego godność osobistą oraz bezpieczeństwo innych
uczestników i pedagogów zachowania. Decyzję taką podejmuje koordynator Kursu bez
możliwości odwołania. Uczestnikowi, który został wykluczony z Kursu nie przysługuje
zwrot poniesionych kosztów.
2. Organizatorzy nie zapewniają noclegów ani wyżywienia, ale mogą pomóc w znalezieniu
miejsc noclegowych. W razie zainteresowania uczestnik skontaktuje się z koordynatorem
Kursu nie później niż do 15.05.2018 roku.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania nagranego koncertu z dnia
26.06.2018 r., bądź też jego fragmentów w celach promocyjnych oraz do wykorzystywania
zdjęć i nagrań wykonanych podczas Kursu w celach promocyjnych.
4. Harmonogram Kursu zostanie ogłoszony na stronach: www.dworczeczow.pl oraz
www.dembosz.pl do dnia 11.06.2018 r.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformują
pisemnie każdego uczestnika Kursu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Kursu z powodów niezależnych od
organizatorów i zobowiązują się, w tym przypadku, do zwrotu opłat za Kurs do dnia
25.06.2018 r.
14. Dodatkowych informacji udzieli koordynator Kursu, pani Blanka Dembosz, pod adresem
mailowym: blanka-dembo@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 510 36 58 36

