
FORMULARZ 
ZGŁOSZENIOWY 

 
II Ogólnopolska 

Konferencja Metodyczna 
Nauczycieli Muzyki 

 
 

Kazimierz Dolny, 9–10 kwietnia 2010 
 

O r g a n i z a t o r z y:  
Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki  

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 
Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym 

Redakcja czasopisma „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 
Patronat honorowy: 

Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny 

 
Dane osoby Dane instytucji/organizacji 
Imię:  
Nazwisko:  

Nazwa instytucji: 
 

e-mail:  e-mail:   
tel. kom.:  tel.:  
Adres do korespondencji:  Adres do korespondencji: 
  

 
 Członek 

SNM 
Pozostałe 

osoby 
Podstawowa akredytacja:  
─ pełnoprawny udział w konferencji (sesja plenarna, panele, dyskusje, 
prezentacje, wybrane warsztaty i koncerty), 
─ komplet materiałów konferencyjnych, 
─ możliwość korzystania z cateringu. 

 
20 zł 

 
60 zł* 

Pełna akredytacja:  
─ zakres podstawowej akredytacji, ponadto: 
─ dwa obiady, kolacja; 
─ 1 nocleg z 9 na 10 kwietnia w pokoju 2-3-osobowym** lub: 
─ 1 nocleg z 9 na 10 kwietnia w pokoju dwuosobowym do pojedynczego 
wykorzystania. 

 
180 zł 

lub 
 

280 zł 
 

 
240 zł 

lub 
 

280 zł 

Zamawiam dodatkowy nocleg z 8 na 9 kwietnia:      
─ pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania; 130 zł 130 zł 
─ jedno miejsce w pokoju 2-3-osobowym. 95 zł  95 zł  
Zamawiam dodatkowy nocleg z 10 na 11 kwietnia:    
─ pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania;  130 zł  130 zł 
─ jedno miejsce w pokoju 2-3-osobowym.    95 zł     95 zł  
Zamawiam posiłki wegetariańskie. tak – nie tak – nie 

Kwota łącznie    
 
 
* W wersji papierowej właściwe punkty prosimy zaznaczyć, w wersji elektronicznej niepotrzebne wykasować.  
** Cena noclegu obejmuje również śniadanie. Samochód osobowy można zostawić na całodobowym bezpłatnym parkingu. Doba  
hotelowa  rozpoczyna  się  o  godzinie 14.00, kończy o godzinie 11.00. Istnieje możliwość zostawienia bagaży poza czasem trwania 
doby hotelowej. W przypadku wyczerpania miejsc noclegowych w Domu Dziennikarza będziemy indywidualnie uzgadniać 
z zainteresowanymi osobami warunki noclegu. Więcej informacji na temat warunków lokalowych: http://www.domdziennikarza.com 

http://www.domdziennikarza.com/


Proszę wybrać i zaznaczyć dwa z czterech warsztatów: 
 

Nazwa warsztatu  Prowadzący Tak Nie 

Muzyka ludowa w szkole XXI wieku 
 

Jerzy Burdzy   

Wspieranie rozwoju emocjonalnego i etyczno-
moralnego ucznia w działaniach muzycznych 

Jerzy Dyląg   

Chodzone i gonione, czyli piękne tańce dawnych 
wieków 

Sylwia Majewska   

Aktywne formy wychowania muzycznego w praktyce 
nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego 

Jacek Tarczyński    

 
 
 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wysłanie go faksem na numer 

081 533 51 72 lub mailem na adres s.n.muzyki@gmail.com albo tradycyjną pocztą na adres: Stowarzyszenie 

Nauczycieli Muzyki, 20-718 Lublin, aleja Kraśnicka 2a; uiszczenie odpowiednich, zgodnych z deklaracją, opłat na 

konto bankowe Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem 

w tytule: Konferencja Metodyczna. PKO BP nr 52 1020 3219 0000 9102 0082 5695 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 20 marca 2010 r. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału 

w konferencji przed 20 marca 2010 r., jak również w przypadku opłacenia konferencji przy braku miejsc, zwracamy 

100% wpłaconej kwoty. Każdy uczestnik powinien wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty. 

Informacji na temat konferencji udzielają: Joanna Piątek, tel. 693 853 324;  Anna Waligóra, tel. 603 992 969, e-mail: 

redakcja@wychmuz.pl; Mirosław Grusiewicz, tel. 503 64 42 67; e-mail: gruszmir@op.pl. 

Dane do rachunku: 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                             …………………………………… 
 

                                                                                                              data i podpis zgłaszającego 
 
 

S p o n s o r z y:  
WSiP 

MAC Edukacja 
Wydawnictwo Nowa Era 

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon 
Wydawnictwo Juka 

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro 
Wydawnictwo „Pani Twardowska” 

 
P a t r o n a t  m e d i a l n y:   

Platforma edukacyjna eduskrypt.pl 
 
Formularz zgłoszeniowy można również pobrać ze strony: www.wychmuz.pl 
 

mailto:gruszmir@op.pl

