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Załącznik nr 1  

Do Zarządzenia nr 19/2021 

Dyrektora GOK „Promyk” 

z dnia 14.10.2021 roku 

 

REGULAMIN „Warsztatów Muzycznych”  

 

 

1. Organizatorem „Warsztatów Muzycznych” jest Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”. 

     Współorganizatorami „Warsztatów Muzycznych” są:  

 Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta. 

 Urząd Gminy Wilkowice. 

 Rada Sołecka Wilkowice. 

                                                      

 

2. Misja i cele warsztatów: 

 Rozwijanie twórczości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 Odkrywanie talentów muzycznych. 

 Nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych. 

 Członkostwo w Gminnej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej. 

 

 

3. Terminy warsztatów oraz prowadzący:  

 Warsztaty dla wszystkich kategorii wiekowych: dzieci, młodzież oraz dorośli,  

prowadzone będą w terminie: od 06.11.2021 do 23.12.2021. 

 Warsztaty dla odpowiednich sekcji, prowadzić będą: 

 Jarosław Grzybowski – muzyk, aranżer i dyrygent. W latach 1994-2004 perkusista 

zespołu Golec uOrkiestra. Założyciel Zespołu Grzybowski Band. 

 Tomasz Janusz - muzyk, nauczyciel w Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej. 

Towarzyszył instrumentalnie w programie TV z Rafałem Brzozowskim. 

 Czesław Hałas - muzyk, absolwent PSM w Katowicach, nauczyciel ZS ”Silesia”. 

 Paweł Krysta - muzyk, absolwent Akademii Muzycznej wydziału reżyserii dźwięku, 

dyrygent. 

 Adam Adamczykb- artysta, muzyk operowy, długoletni członek Zespołu „Sami 

Swoi” i Big Bandu „Wrocław”. 

 

 

4. Zasady uczestnictwa w „Warsztatach Muzycznych”: 

 Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

 W warsztatach mogą wsiąść udział wszystkie osoby, które zakwalifikują się do 

poszczególnych sekcji podczas przesłuchania. 

 Przesłuchanie do sekcji odbędzie się 23.10.2021 r. w budynku OSP Wilkowice, ul. 

Strażacka 3, od godz. 9:00 do 13:00. 
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 Dzieci do 15 lat zgłaszają się na przesłuchanie z rodzicem lub opiekunem prawnym. 

 Młodzież od 15 do 18 lat może w przesłuchaniu uczestniczyć samodzielnie, musi 

jedynie przynieść zgodę rodziców lub opiekunów prawnych – formularz dostępny na 

stronie www.gokpromyk.pl.  

 Przydziału do sekcji dokonają instruktorzy prowadzący warsztaty: 

 Jarosław Grzybowski - sekcja perkusji. 

 Tomasz Janusz - sekcja trąbek i kornetów. 

 Czesław Hałas - sekcja puzonów: tuba, puzon, baryton, tenor. 

 Paweł Krysta - sekcja fletów, klarnetów i saksofonów. 

 Osoby przyjęte do udziału w warsztatach deklarują swą obecność na zajęciach oraz 

wyrażają chęć dalszej nauki w Gminnej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej. 

 Zajęcia odbywać się będą w ustalone dni tygodnia popołudniami i w soboty. 

 Wszyscy chętni do udziału w ”Warsztatach Muzycznych” zobowiązani są do: 

a) wypełnienia deklaracji udziału w „Warsztatach Muzycznych”, 

b) zapoznania się z regulaminem Warsztatów, 

 Wszystkie osoby, które podczas przesłuchania zakwalifikują się do sekcji i udziału w 

warsztatach, zobowiązani są także do: 

a) podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za korzystanie z instrumentów 

muzycznych. 

b) wypełnienie deklaracji wstąpienia do Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 

 Warsztaty zakończą się Koncertem Noworocznym, w którym wezmą udział 

uczestnicy warsztatów. 

 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich komunikatów wydawanych 

przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz organizatora, dotyczący aktualnych działań 

przeciw pandemicznych, podczas epidemii  COVID – 19. 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby, złego samopoczucia lub 

innych niepokojących objawów, uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie Instruktora. 

 

11. Postanowienia końcowe: 

 Organizator zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 

przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ 

na organizację ”Warsztatów Muzycznych”. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, 

jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu. 

 Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w 

Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione. 

 Regulamin ”Warsztatów Muzycznych” jest dostępny w szkołach na terenie Gminy 

Wilkowice oraz na stronie internetowej: www.gokpromyk.pl w zakładce „Regulaminy 

i druki do pobrania.” oraz na Facebooku Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.  

 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  podpisania i obowiązuje do czasu jego 

zakończenia. 

 Kontakt oraz dodatkowe informacje u Opiekuna Społecznego Gminnej Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej Pani Bożeny Tobiasz tel. 500 123 871.  


