III LETNIE KURSY MISTRZOWSKIE
Bałoszyce
15 – 22.08.2020
Regulamin uczestnictwa
1.Organizatorem III Zimowych Kursów Mistrzowskich w Bałoszycach jest Fundacja im.
Stanisława Liszewskiego.
2.Kurs rozpoczyna się 15.08.2020 (w tym dniu zapewniona jest kolacja), a kończy 22.08.2020
(dzień wyjazdu – zapewnione śniadanie);
3.Koszt czynnego uczestnictwa w każdym turnusie dla obywateli Polski: 1550 zł. Koszt
czynnego uczestnictwa dla obcokrajowców: 500 Euro. Koszt biernego uczestnictwa: 700 zł.
4.Uczestnik czynny ma zagwarantowane pięć 45-minutowych indywidualnych lekcji z
pedagogiem prowadzącym.
5.Uczestnicy i kadra profesorska będą zakwaterowani w Kompleksie Pałacowym w
Bałoszycach (Bałoszyce 25, 14-240 Susz), w którego skład wchodzą Pałac, oraz budynek
„Agro”. Dla uczestników przeznaczone są pokoje 2-4 osobowe z łazienkami. Wyżywienie w
restauracji pałacowej (3 posiłki dziennie).
6.OBOSTRZENIA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19:
-Kompleks Pałacowy w Bałoszycach działa w zalecanym reżimie sanitarnym;
-OSOBY NIEPEŁNOLETNIE PRZYJEŻDŻAJĄ Z RODZICEM LUB PRAWNYM
OPIEKUNEM. Na karcie zgłoszenia należy zawrzeć informację o przyjeździe uczestnika z
opiekunem. Organizatorzy dopuszczają możliwość wzięcia odpowiedzialności za osobę
niepełnoletnią przez niespokrewnioną osobę pełnoletnią, jednak w takim przypadku
niezbędne jest dostarczenie Organizatorom stosownej umowy zawartej pomiędzy

rodzicami/opiekunami prawnymi, a osobą odpowiedzialną za uczestnika niepełnoletniego
podczas kursu.
-Niezastosowanie się do powyższych wymagań jest równoznaczne z brakiem możliwości
uczestnictwa osoby niepełnoletniej w kursie.
7.Każdy uczestnik czynny powinien przywieźć ze sobą nuty akompaniamentów i pulpit.
8.Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
przez nieletniego uczestnika.
9.Uczestników kursów obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów
alkoholowych. Nieprzestrzeganie tego zakazu będzie skutkowało natychmiastowym
wydaleniem z kursu. Odpowiedzialność za organizację transportu do i z Bałoszyc spoczywa
na rodzicach/opiekunach prawnych nieletniego uczestnika, również w przypadku
wcześniejszego wydalenia z kursu.
10.Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 250 zł (75 Euro) na
konto Fundacji im. Stanisława Liszewskiego:
89 1140 2004 0000 3402 7937 9129

i przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres:
kursy.stowarzyszenie@op.pl
do dnia 01.08.2020.
Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa w Kursie. Zaliczka
nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kursie.
11.W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy:
kursy.stowarzyszenie@op.pl, lub telefoniczny: 509695797.
12.Zgłoszenie na Kurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

