
PIERWSZE WARSZTATY SKRZYPCOWE W GRZMIĄCEJ 

 

Zapraszam do udziału w warsztatach skrzypcowych dla dzieci uczących się metodą Suzuki, które odbędą się w dniach 

15-16 marca 2014 w pięknym miejscu w otulinie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, w gospodarstwie 

agroturystycznym „Arkadia”. 

Zajęcia poprowadzą Michał Gawroński i Renata Gadomska. Planujemy trzy lekcje grupowe oraz lekcję 

indywidualną dla każdego uczestnika. Na zakończenie wspólny koncert w niedzielne popołudnie. 

Postaramy się tak ustalić terminy lekcji indywidualnych, aby mogli Państwo połączyć wspólne muzykowanie z 

wypoczynkiem (góry, las, może jeszcze śnieg, wyciąg w Łomnicy ...święty spokój…). 

Koszt warsztatu – 150 zł (50% zniżki dla drugiego dziecka, każde następne dziecko bezpłatnie). 

 

MICHAŁ GAWROŃSKI – ceniony i lubiany wykładowca warsztatów Suzuki w Polsce, 

dyplomowany nauczyciel Suzuki 5-go stopnia (egzamin w 2010r. w Instytucie Suzuki w 

Lyonie). Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Katowicach. Jako instrumentalista 

współpracował m. in. z Filharmonią w Opolu oraz Sinfonią Varsovią. Od lat zaangażowany w 

nauczanie metodą Suzuki. Prowadzi „ Akademię Suzuki” w Tychach. 

RENATA GADOMSKA – nauczyciel Suzuki 4-go stopnia, jako pierwsza propagowała 

nauczanie tą metodą we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 

Doświadczenie pedagogiczne zdobywała ucząc w szkołach w Kłodzku i Oleśnicy. 

 

 

DOJAZD I ZAKWATEROWANIE: Dojazd z Wrocławia: 77,9 km (1 godz. 23 min. przez Świdnicę lub autostradą 1 godz. 27 min). 

Noclegi można zarezerwować w miejscu imprezy (arkadia-agro.pl) albo w oddalonej o 2 km Łomnicy, gdzie miejsc do spania i 

zamieszkania jest więcej. Zainteresowanym chętnie prześlę więcej dotyczących zakwaterowania, mogę również pomóc w 

zorganizowaniu noclegów.  

 

KONTAKT: ANNA KOSZEL tel.: 517 879 896, iba1@wp.pl 
 



I WARSZTATY SKRZYPCOWE W GRZMIĄCEJ  
15-16 marca 2014r. 

 
1.Dane  uczestnika: 
Imię: Nazwisko: 
Data urodzenia: Zeszyt: Utwór: 
Nauczyciel 
 
2.Dane  uczestnika: 
Imię: Nazwisko: 
Data urodzenia: Zeszyt: Utwór: 
Nauczyciel 

 
3.Dane  opiekuna: 
Imię: Nazwisko: 
Adres: 
Telefon: e-mail: 

 
4.Opłaty: 

1-sze dziecko 150,00 zł  
2-gie dziecko 75,00 zł  
3-cie dziecko 0,00 zł  

   

 
Termin  wpłaty zaliczki w wysoko ści 50 zł  i  nadsyłania  formularzy  upływa  z  dni em  

05 marca  2014 r. 
 
Wpłaty mo żna dokona ć na konto:  PKO BP: 10 1020 5095 0000 5802 0147 2430 
Michał Koszel , Pyszczyn 24 , 58-130 Żarów  z dopiskiem: „warsztaty skrzypcowe” 
 
Formularze  można przesyłać mailem  na adres: iba1@wp.pl 
lub  pocztą tradycyjną na adres Anna Koszel, ul. Piotra Bardowskiego 27/7,  58-302 Wałbrzych  
 
Zaliczka jest bezzwrotna. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę zaksięgowania pieniędzy na koncie. 
Za  bezpieczeństwo  dzieci  biorących  udział  w warsztatach odpowiedzialność  ponoszą  rodzice lub  prawni  
opiekunowie. 
Za  ewentualne  szkody  materialne  (uszkodzenie  sprzętu) odpowiedzialność  materialną  ponoszą   również  
Rodzice  lub  opiekunowie  prawni  uczestników. 
Podpisanie  formularza  jest  równoznaczne  z  wyrażaniem  zgody  na  zbieranie, przetwarzanie i 
wykorzystywanie  danych  osobowych  oraz  wizerunku  uczestnika  oraz  Rodzica  lub  opiekuna  prawnego 
(zdjęcia, nagrania  DVD) dla  potrzeb Organizatora  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29.08.97  o  ochronie  danych  
osobowych  oraz  Ustawą z dnia  4.02.94  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych. 
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podpis 

....................................................... 
data 


