
II NieMajowe Warsztaty Suzuki w Pałacu w Krzyżowej 
Pałac w Krzyżowej 6 - 9 sierpnia 2020r. 

Dane  uczestnika                   
Imię: Nazwisko: 

Data urodzenia: Zeszyt: Utwór: 

Imię: Nazwisko: 

Data urodzenia: Zeszyt: Utwór: 

Imię: Nazwisko: 

Data urodzenia: Zeszyt: Utwór: 

Imię i nazwisko nauczyciela: e-mail nauczyciela: 

Dane rodzica/opiekuna 

Imię: Nazwisko: Miejscowość: 

Telefon: e-mail: 

Opłaty 
 

ilość dzieci suma 

Opłata za udział w warsztatach: 
pierwsze dziecko/kolejne dziecko 

Płatność do 15.07.2020r 360 zł / 320 zł   

Płatność do 25.07.2020r 400 zł / 360 zł   

opcja kolonijna (nie zawiera udziału!) 
opieka, zakwaterowanie i 

wyżywienie x 3 noce 
500 zł   

lekcja indywidualna   (dla chętnych) 70 zł   

Opłata za zajęcia ogółem:  
 

Warsztaty są adresowane do Członków Stowarzyszenia CES – proszę o sprawdzenie opłacenia składki! 
 

Wpłaty za udział w warsztatach prosimy kierować na konto:  06 1140 2017 0000 4002 1227 2110 mbank 

Świdnickie Towarzystwo Muzyczne z dopiskiem warsztaty krzyżowa oraz proszę podać imię i nazwisko 

uczestnika (uczestników).    

Formularz przesłać skanem na adres: warsztaty@suzuki.olesnica.pl 

Termin  nadsyłania  formularzy zgłoszeniowych  upływa  z  dniem  25 lipca 2020r 
 

Pakiet zakwaterowanie+wyżywienie w Krzyżowej:   

 

 

lub 

Posiłki dla nie korzystających z noclegów  

- od 6 do 9.08.2020 – 3 noclegi, pakiet 

zakwaterowanie z wyżywieniem w 

pokojach 2-3-4 osobowych za 1os. 

125zł X 3 noce 

= 375zł 

w Krzyżowej: 

Obiad 25zł Kolacja 20zł 

osoby korzystające z zakwaterowania też mogą 

dokupić obiad w czwartek i kolację w niedzielę 

(nie ma ich w pakiecie) Dopłata do pokoju 1-osobowego 50 zł za noc 

Zakwaterowanie i wyżywienie prosimy zamawiać i uiszczać opłaty za nie do 31 lipca 2020 bezpośrednio w Fundacji 

"Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego - informacja szczegółowa w linku Noclegi, podobnie, jak inne oferty noclegów 
       
Za  bezpieczeństwo  dzieci  biorących  udział  w  Spotkaniach  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 akceptacją regulaminu i 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. Administratorem danych osobowych jest: Świdnickie Towarzystwo Muzyczne, 

"POCO A POCO-pracownia muzyczna"  i  Szkoła Suzuki „Muzyczny Zakątek”. 
 

 

 

 

 

….......................................................                                          …………………………………………….. 

data            podpis rodzica/opiekuna 

mailto:warsztaty@suzuki.olesnica.pl
http://www.suzuki.olesnica.pl/wp-content/uploads/2020/07/Krzyżowa-warsztaty-2020-noclegi.pdf

