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VI MISTRZOWSKI KURS HARFOWY 
w ramach 

XVI Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 
Per Artem ad Astra 

KRASNOBRÓD 2022 
 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
 

§ 1 

1. Organizatorem Mistrzowskiego Kursu Harfowego jest Krasnobrodzki Dom Kultury  

z siedzibą przy ul. 3 Maja 26, 22-440 w Krasnobrodzie. 

 

2. Kurs odbywa się w dniach 22-27 sierpnia 2022 r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury  

w Krasnobrodzie i jest adresowany do uczniów szkół muzycznych I i  II stopnia, liceów 

muzycznych, studentów szkół i uczelni muzycznych. 

 

3. Wszyscy uczestnicy otrzymują Dyplomy Uczestnictwa. 

 

§ 2 

1. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się dnia 22 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury ul. 3 Maja 26 w Krasnobrodzie.  

2. Program Kursu obejmuje cztery indywidualne lekcje i zespół kameralny. 

Kurs prowadzi wybitny pedagog i muzyk  Anna Piechura-Gabryś  (PSM I st. 

im. Karola Kurpińskiego w Warszawie, UMFC w Warszawie, Teatr Wielki –  Opera 

Narodowa).   
§ 3 

1. O zakwalifikowaniu się na Kurs decyduje kolejność zgłoszeń. 
2. Liczba miejsc ograniczona. 

 

§ 4 

1. Udział w Kursie należy zgłaszać na Karcie Zgłoszenia drogą elektroniczną  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2022 r. na adres mailowy:  

perartemadastra@gmail.com 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Kursu w przypadku  

niedostatecznej ilości zgłoszeń uczestników oraz sytuacji geopolitycznej w kraju. 

Jedynie w takim przypadku osobom zgłoszonym przysługuje prawo do ubiegania się 

o zwrot wpisowego. 

 

§ 5 

Dokonanie zgłoszenia oznacza w szczególności: 

1) Wypełnienie i złożenie karty uczestnictwa.  

2) Wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, danych i wypowiedzi 

osoby zgłaszającej się w związku z jej udziałem w Konkursie, a także udostępniania 

informacji o konkursie oraz relacjonowania jego przebiegu (Dz. U. 2018 poz.1191  

art. 81 ust.1). 
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§ 6 

1. Informacje o zakwalifikowaniu na kurs zostaną wysłane na wskazany w karcie 

zgłoszenia adres mailowy do dnia 15 czerwca 2022 r. 
2. Wpisowe w wysokości 1.350,00 PLN za uczestnictwo w kursie należy wpłacić 

przelewem na konto Krasnobrodzkiego Domu Kultury do 30 czerwca 2022 r:  
BS Tomaszów Lubelski O/Krasnobród 

07 9639 0009 2002 0057 7049 0001 
z dopiskiem – KURS HARFOWY 

 

§ 7 

W ramach Mistrzowskiego Kursu Harfowego uczestnicy wezmą udział w koncercie 25 
sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury w Krasnobrodzie. Koncert 

może być transmitowany, nagrywany i odtwarzany wyłącznie za zgodą Organizatora 

Festiwalu, który zastrzega sobie prawa w zakresie własności i dysponowania w/w 

materiałem. 

 

§ 8 

Wszystkie koszty związane z ubezpieczeniem, podróżą i pobytem podczas Warsztatów 

uczestnicy pokrywają samodzielnie. 

 

§ 9 

Zgłoszenie niezgodne z regulaminem i nieprzestrzeganie obowiązujących zasad spowoduje 

niezwłoczną dyskwalifikację uczestnika.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


