
DZIEWCZYNY NA SCENĘ! LETNIE WARSZTATY DLA DZIEWCZYNEK Z MARZENIAMI. 

 

Imię i nazwisko dziecka: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………… PESEL 

………………………………………….. 

Adres zamieszkania: 

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

…. 

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

…………………………………. 

 

Dane dotyczące warsztatów (zaznacz właściwe X) 

1.Termin i lokalizacja warsztatów :  

2- 6.07.2018 – ul. Krakowska 100, Wrocław (budynek Zaklęte Rewiry) 

  16-20.07.2018 – ul. J. Kasprowicza 46, Wrocław 

  6-10.08.2018 – ul. Krakowska 100, Wrocław ( budynek Zaklęte Rewiry) 

 13-17.08.2018 - ul. J. Kasprowicza 46, Wrocław 

 

2.Jak dowiedziałeś/aś się o warsztatach Laboratorium Śpiewu i mowy :  

 znajomi         internet    ulotki,plakat      szkoła 

 

3.Czy dziecko uczestniczyło już w podobnej formie zajęć? 

           Tak         Nie 

 

4.Czy dziecko uczyło się wcześniej śpiewać?  

           Tak         Nie 

Jeśli tak to gdzie i jak długo? 

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



5.Czy dziecko uczyło się lub uczy grać na jakimś instrumencie?  

           Tak – na …………………………………………………..     Nie 

 

 

Dane dotyczące stanu zdrowia uczestnika warsztatów. 

Proszę podać na jakie schorzenia choruje uczestnik (także alergiczne) oraz jakie leki 

przyjmuje:…………. 

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

…………………………………. 

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

…………………………………. 

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

…………………………………. 

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

…………………………………. 

Na jakie pokarmy i leki dziecko jest 

uczulone:……………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………. 

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

…………………………………. 

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

…………………………………. 

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

…………………………………. 

Czy dziecko otrzymało w ostatnim roku surowicę przeciwtężcową? 

……………………………………………………. 

Inne uwagi o stanie zdrowia uczestnika : 

…………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………. 

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

…………………………………. 



 

Umowa zawierana jest między Laboratorium Śpiewu i Mowy Magdalena Kot, reprezentowane przez 

Magdalenę Kot, właściciela 

A 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: 

………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: 

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

… 

Kontakt telefoniczny z rodzicem lub opiekunem prawnym podczas trwania warsztatów: 

…………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z ramowym programem oraz warunkami uczestnictwa, które 

stanowią część integralną umowy o udziale mojego dziecka w WARSZTATACH. 

 

DATA I PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO       LABORATORIUM ŚPIEWU I MOWY 

 

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………… 

WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH WOKALNO-ARTYSTYCZNYCH 

 

1.LABORATORIUM ŚPIEWU I MOWY MAGDALENA KOT oświadcza, że posiada kwalifikacje do 

przeprowadzenia warsztatów artystycznych. Zajęcia prowadzone będą w dwóch lokalizacjach : w 

siedzibie Laboratorium Śpiewu i Mowy przy ulicy Krakowskiej 100 we Wrocławiu oraz przy ulicy Jana 

Kasprowicza 46 we Wrocławiu autorską metodą pracy z głosem: Technika Naturalnego Głosu. Poza 

treningami  wokalnymi  odbędą się zajęcia związane z ruchem scenicznym, pracą z mikrofonem i 

kamerą, interpretacją tekstu, zajęcia ze stylistą oraz fotografem jak również koncert finałowy. 

LABORATORIUM ŚPIEWU I MOWY jest organizatorem Warsztatów Wokalno-Artystycznych (zwanych 

dalej Warsztatami) zgodnie z  ofertą, warunkami uczestnictwa i danymi z karty zgłoszeniowej.  

Telefon kontaktowy w sprawach organizacyjnych dotyczących warsztatów: 692 293 812  

2.Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się z poniższymi warunkami uczestnictwa, wypełnieniu i 

podpisaniu karty zgłoszeniowej (umowy), warunków uczestnictwa (regulaminu) oraz po uiszczeniu 

opłaty zgodnej z cennikiem. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do siedziby 

Laboratorium Śpiewu i Mowy, na ulicę Krakowską 100 we Wrocławiu lub przesłać wypełnioną i 

podpisaną w formie scanu na adres mailowy LŚiM : biuro@vocalize.pl.  

mailto:biuro@vocalize.pl


3. Cennik: 

Promocja dla szybkich (turnusy lipcowe: zgłoszenie i wpłata do 20.06.2018, turnusy sierpniowe: 

zgłoszenie i wpłata do 10.07.2018 ): 599zł  

Cena regularna ( turnusy lipcowe: zgłoszenie i wpłata od 21.06.2018, turnusy sierpniowe zgłoszenie 

i wpłata od 10.07.2018 ): 699zł 

Cena dla zapisujących więcej niż jedno dziecko 599zł 

Cena obejmuje: zajęcia oraz opiekę nad uczestnikami w godz. 7.30-17.00, catering (obiad: zupa i 

drugie danie, owoce, herbata, woda źródlana) i ubezpieczenie. Cena nie obejmuje drugiego 

śniadania, które uczestnik przynosi ze sobą w postaci suchego prowiantu, przekąsek. 

 

 4.Opłat należy dokonywać na konto Laboratorium Śpiewu i Mowy Magdalena Kot, ul. Krakowska 

100, 50-427 Wrocław 

Nr konta:  Idea Bank  84 1950 0001 2006 0809 3895 0002 

5. Zasady rezygnacji z Warsztatów: 

- Rezygnacja z udziału w Warsztatach wymaga formy pisemnej.  

- Zwrot wpłaty za warsztaty odbywał się będzie zgodnie z następującymi zasadami: 

Dotyczy turnusu lipcowego: rezygnacja w terminie do 20 czerwca 2018 roku – zwrot 80% wpłaconej 

kwoty. Rezygnacja od 21 czerwca 2018 r. – zwrot 50% wpłaconej kwoty.  

Dotyczy turnusu sierpniowego: rezygnacja do 10 lipca 2018 roku - zwrot 80% wpłaconej kwoty. 

Rezygnacja od 11 lipca 2018 roku - zwrot 50% wpłaconej kwoty. 

6. LABORATORIUM ŚPIEWU I MOWY MAGDALENA KOT zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć 

jeśli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum ( 20 osób ). O swojej decyzji poinformuje 

uczestnika mailowo i telefonicznie do piątku poprzedzającego poniedziałek, w który planowo 

rozpoczynają się zajęcia. 

6. Laboratorium Śpiewu i Mowy Magdalena Kot nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez 

uczestnika rzeczy osobistych w szczególności: telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i 

pozostałego wartościowego sprzętu oraz jego eksploatację przez innych uczestników warsztatów.  

7. Laboratorium Śpiewu i Mowy Magdalena Kot nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie 

trwania warsztatów, które powstały wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki 

atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne siły wyższe, a także wyłącza odpowiedzialność 

odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie przekraczającym 

kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela. 

8.Uczestnik warsztatów zobowiązuje się brać udział w całym programie warsztatów, stosować się 

do poleceń opiekunów z ramienia Laboratorium Śpiewu i Mowy, nie przeszkadzać innym w 

wypoczynku oraz realizacji zadań i programu warsztatów, a opiekun prawny – pokryć ewentualne 

szkody, zaistniałe wskutek działania swojego lub uczestnika na terenie, na którym odbywają się 

warsztaty lub w innych miejscach. W sytuacji naruszenia powyższych punktów, w skrajnych 

przypadkach uczestnik może zostać wydalony z warsztatów bez zwrotu wniesionej opłaty. Wszelkie 

koszty związane z przywróceniem uczestnika do zajęć obciążają uczestnika lub jego opiekuna 

prawnego. 



9. Uczestnik lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na umieszczenie przez LABORATORIUM ŚPIEWU I 

MOWY grupowych zdjęć z uczestnikami na profilach social media takich jak FB,YT, instagram. 

Opiekun prawny wyraża również zgodę na indywidualne fotografowanie i nagrywanie uczestnika w 

celu umożliwienia realizacji zajęć wynikających z oferty niniejszych warsztatów ( sesja zdjęciowa, 

nagranie filmiku - wizytówki dziecka ).bg 

10. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Laboratorium Śpiewu i Mowy Magdalena Kot, z siedzibą przy 

ulicy Krakowskiej 100, 50-427 Wrocław, moich danych osobowych w zawartych w karcie zgłoszenia 

wraz z umową  w celu wykonania  usługi wskazanej w umowie. 

      Wyrażam zgodę            Nie wyrażam zgody na podejmowanie decyzji przez  opiekunów z ramienia 

Laboratorium Śpiewu i Mowy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczestnika i niemożności 

skontaktowania się ze mną. 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w warsztatach o 

profilu wokalnym. 

 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI REGULAMINU: 

Miejsce i data : 

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

…………. 

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna 

prawnego:………………………………………………………………………………… 


