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29. MIÊDZYNARODOWY KURS MUZYCZNY
OPOLE, 1 - 12 VIII 2018
KARTA ZG£OSZENIOWA do pobrania:
http://www.kurs.opole.pl
Termin sk³adania zg³oszeñ up³ywa 22 czerwca 2018 r.
Potwierdzenie przyjêcia nast¹pi poprzez e-mail, do dnia 1 lipca 2018 r.
Zg³oszenia prosimy przesy³aæ na adres
e-mail: kontakt@kurs.opole.pl
Pe³na odp³atnoœæ za Kurs dla 1 uczestnika wynosi:
1000 z³ * - soliœci (800 z³ - uczestnicy klasy prof. A. Jasiñskiego),
650 z³ * - kameraliœci.
Kwota ta zawiera wpisowe oraz op³atê za lekcje indywidualne (co najmniej 5 lekcji,
a w klasie prof. A. Jasiñskiego 4 lekcje), próby i lekcje z akompaniatorami, dojazdy i wstêpy
na koncerty, udzia³ w warsztatach towarzysz¹cych.
Istnieje mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w projekcie orkiestrowym. Ze wzglêdu na ograniczon¹
liczbê miejsc, o udziale uczestnika w projekcie zadecyduje Dyrektor Artystyczny Kursu.
Decyzjê pozytywn¹ wraz z repertuarem uczestnicy otrzymaj¹ przed rozpoczêciem Kursu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przyjêcia na kurs w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 8 lipca 2018 r. nale¿y wp³aciæ wpisowe w wysokoœci 250 z³
(dwieœcie piêædziesi¹t z³otych) na podane ni¿ej konto bankowe:
Towarzystwo Miêdzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 20
96 2030 0045 1110 0000 0330 9860
Brak wp³aty oznacza rezygnacjê z udzia³u w Kursie.
Pozosta³¹ czêœæ op³aty za Kurs (750 z³ lub 400 z³ w przypadku kameralistów)
nale¿y wp³aciæ na podane wy¿ej konto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2018 r.
(mo¿liwa p³atnoœæ w ratach).
* Uwaga! W/w op³aty za kurs dotycz¹ wy³¹cznie obywateli polskich.
Podczas Kursu istnieje mo¿liwoœæ zakwaterowania w Domu Studenta „Niechcic”
(ul. Katowicka 87B) oraz wy¿ywienie w tamtejszej sto³ówce. Koszt zakwaterowania z pe³nym
wy¿ywieniem wynosi 70 z³ za jeden dzieñ.
Szczegó³y w zak³adce „Zakwaterowanie i wy¿ywienie” na stronie www.kurs.opole.pl
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DOWNLOAD THE APPLICATION FORM:
http://www.kurs.opole.pl
Deadline for the application: 22st June 2018.
The confirmation of parcitipation will be sent by 1st July 2018.
Please send the application to the address:
e-mail: kontakt@kurs.opole.pl
The full payment for the Course per participant is:
450 € - soloist, (375 € - prof. A. Jasiñski class),
275 € - chamber music participants.
The price includes: registration fee, individual lessons (at least 5 lessons
or 4 lessons with prof. A. Jasiñski), work with the accompanists,
chamber orchestra, concerts and concomitant workshops.
The price doesn’t include: accomodation and meals.
After being accepted, participant is obliged to pay within impassable period of time till
8th July 2018 the amount of 100 € (non-refundable) into the bank account.
Account number for the payments will be published in June 2018 on our website.
The second installment of 350/175 € has to be paid into the same bank account no later
than 22nd July 2018.
Accomodation during the Course is available at Dom Studenta „Niechcic”.
Detailed information along with specification of costs is accessible in the appropriate tab at

www.kurs.opole.pl
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