
Regulamin Wakacyjnych Warsztatów Muzycznych w Gminie Bukowina Tatrzańska: 
 

1. Warsztaty są współorganizowane przez Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska.  

2. W warsztatach muzycznych mogą wziąć udział dzieci i młodzież od 7 lat oraz zespoły muzyczne 
zamieszkałe lub czasowo przebywające na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.  

3. Warsztaty muzyczne zorganizowane są w formie zajęć indywidualnych oraz zajęć zespołowych 
4. Zajęcia prowadzone są w terminie od 8 lipca do 28 sierpnia  2020 roku, od poniedziałku do 
piątku.  
5. Warsztaty muzyczne rozpoczynają się spotkaniem wstępnym (bezpłatnym) z każdym z 
uczestników 
6. W trakcie spotkania wstępnego uzgadniany jest indywidualny plan oraz godziny zajęć 
7. Czas trwania jednej lekcji z prowadzącym - 45 minut . 

8. Ilość zajęć w miesiącu ustalana jest indywidualnie. 

9. Warsztaty prowadzone są przez Stefana Błaszczyńskiego –muzyka zespołu Brathanki oraz 
zaproszonych gości- muzyków posiadających kwalifikacje do nauki gry na instrumentach oraz 
prowadzenia zespołów muzycznych.  

10. Zgłoszenia udziału w warsztatach należy dokonać telefonicznie u Stefana Błaszczyńskiego pod 
nr telefonu 501-666-677. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.  

11. Rodzice dzieci do lat 18 zobowiązani są dowieźć dziecko na zajęcia oraz odebrać je po 
zakończonych zajęciach.  

12. Rodzice oświadczają, że stan zdrowia dziecka pozwala na jego udział w warsztatach 
muzycznych.  

13. Odpłatność za warsztaty wynosi 40 zł za jedną godzinę lekcyjną – 45minut. Dla dzieci i 
młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy są mieszkańcami naszej 
gminy koszt jednej godziny zajęć (45 minut) to 20 zł. Drugą część stanowi dofinansowanie 
Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska.  

13a. Dofinansowanie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska udzielane jest na podstawie 
podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Gminy 
Bukowina Tatrzańska.  

14. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu oraz 
regulaminu warsztatów, w szczególności do zachowania dyscypliny, dostosowywania się do 
poleceń prowadzących warsztaty oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  
15. Rodzic oświadcza, że dziecko, które stawi się na zajęciach jest zdrowe, nie występuje u niego 
podwyższona temperatura ciała oraz, że w przeciągu 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów nie 
miało kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.  

16. Rodzice wyrażają zgodę na codzienne dokonywanie pomiaru temperatury u swoich dzieci, 
przed rozpoczęciem zajęć oraz w ich trakcie.  

17. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania organizatora warsztatów w sytuacji, gdy u 
dziecka zauważy niepokojące objawy zdrowotne.  

18. W sytuacji, gdy w trakcie zajęć dziecko poczuje się źle, zostanie ono odizolowane, a rodzic 
zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru dziecka z zajęć oraz dostosowanie do zaleceń 
lekarza lub Sanepid-u.  

19. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia i złożenia podpisanej deklaracji udziału dziecka w 
warsztatach muzycznych.  

 

        Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska 

         -/- Andrzej Pietrzyk 

 


