
Formularz zgłoszeniowy uczestnika na kurs Misja Muzyka 2019

Imię i nazwisko uczestnika

Data urodzenia Wiek

Adres zamieszkania

Adres e-mail

Telefon kontaktowy Pesel

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna (w przypadku 
uczestnika niepełnoletniego)

Telefon rodzica/opiekuna (w przypadku uczestnika
niepełnoletniego)

E-mail rodzica/opiekuna (w przypadku uczestnika 
niepełnoletniego)

Instrument (flet poprzeczny, obój, rożek angielski,
klarnet, skrzypce, wiolonczela)

Rok nauki gry

Nazwa szkoły/uczelni wyższej

Proponowane utwory/fragmenty studiów 
orkiestrowych do pracy na kursie

Tytuły przygotowanych 2 utworów na 
koncerty uczestników (proszę zabrać ze sobą 
sklejone nuty dla akompaniatora na koncerty, 
w przypadku utworów z fortepianem)

Proszę odpowiednie zaznaczyć znakiem X

Pełne zakwaterowanie (6 noclegów+wyżywienie – 3 posiłki)

Wyżywienie bez noclegów

Bez zakwaterowania

Jestem pełnoletni/ia.

Jestem niepełnoletni/ia, przyjeżdżam z rodzicem/opiekunem.

Uwagi:

Nocleg + wyżywienie (6 nocy, śniadanie, obiad, kolacja) – kurs rozpoczyna się kolacją dnia pierwszego 
(16.08), kończy śniadaniem dnia ostatniego (22.08).

Skan zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty wpisowej wraz z dowodem wpłaty w wysokości 400 zł należy 
przesłać na adres misjamuzyka@lewart.eu do dnia 20.06.2019. 
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
Pozostałą opłatę za kurs należy uiścić do dnia 15.07.2019.
Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie wyłącznie gotówką na miejscu w dniu rozpoczęcia kursu.

Dane do przelewu: LEWART ul. Górczewska 226a/15, 01-460 Warszawa
MBank 64 1140 2004 0000 3002 7875 3834

Tytuł przelewu: Misja Muzyka – wpisowe + Imię i Nazwisko uczestnika

Oświadczam, że akceptuję regulamin pobytu na Mistrzowskim Kursie Muzycznym Misja Muzyka 2019.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych/danych mojego dziecka zawartych w formularzu dla potrzeb realizacji Kursu 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) przez Lewart. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka przez Lewart do upubliczniania zdjęć i materiałów filmowych 
(Internet, prasa) przedstawiających mnie/moje dziecko jako wykonawcę/słuchacza w trakcie koncertów, zajęć i innych wydarzeń odbywających się w 
ramach Mistrzowskiego Kursu Muzycznego Misja Muzyka 2019 w sposób nienaruszający prywatności i godności. 
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam bezterminowo i nieodpłatnie. 

….................................................................................
Data i podpis uczestnika kursu lub opiekuna/rodzica 

(w przypadku uczestnika niepełnoletniego)


