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Warszawa, 13 VIII 2019 r.
Kochani,

zapraszamy na Specjalny Kurs Carla Orffa, który odbędzie się 19/20 X 2019 r.
Kurs dedykowany jest osobom, które chcą zgłębić idee Carla Orffa i jego koncepcję wychowania
muzycznego. To trzecie spotkanie z cyklu „WEEKENDOWE KURSY SPECJALNE”.
Tytuł kursu to:

„Różne drogi w twórczej podróży przez muzykę”
Kluczowymi działaniami w procesie nauczania zgodnym z filozofią Carla Orffa są
eksperymentowanie i doświadczanie. Rozmaite grupowe aktywności umożliwiają odkrywanie
elementów muzyki i ruchu, stając się jednocześnie sposobem na wyrażenie siebie.
Podczas zajęć nauczymy się piosenek, tańców i zabaw, a także przeanalizujemy procesy,
których razem doświadczymy.
Zajęcia poprowadzi Soili

Perkiö z Finlandii - jedna z najbardziej uznanych person

w świecie orffiańskim. Towarzyszyć jej będzie asystentka Riikka Rauhala, która pod okiem
Soili zdobywa szlify wykładowcy.
Liczba miejsc na kursie jest BARDZO ograniczona, bo pracować będziemy tylko w jednej 35-os.
grupie.
Koszt kursu to 370 zł. Faktury wystawiamy.
Miejsce kursu –Warszawa, Szkoła Podstawowa na Grenady 16 - tam, gdzie od kilku lat się
spotykamy.

O przyjęciu na kurs zdecyduje:
- zaangażowanie, systematyczność w kontaktach z nami i częstotliwość z jaką bierzecie udział
w kursach Orffa
- kolejność przysyłania kart zgłoszeniowych.
- przynależność do towarzystwa - pierwszeństwo mają członkowie PTCO
Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia jest NIEZBĘDNE, bo stanowi dla nas:
1. automatyczną zgodę na korzystanie z Waszego adresu mailowego w celu organizacji kursu oraz
zgodę na umieszczenie Waszego imienia i nazwiska na liście uczestników na stronie internetowej
www.orff.com oraz na ewentualne prowadzenie podczas kursu dokumentacji filmowej dla nas i
dla uczestników kursu. (RODO i takie tam)
2. deklarację uiszczenia terminowej opłaty za kurs.

Chodzi nam o to, żebyście nie wysyłali karty zgłoszenia na zapas, na wszelki
wypadek, bo w ten sposób blokuje się miejsce osobom zdecydowanym
i zdeterminowanym!!!
Tym razem nie załatwiamy noclegu!!
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Jest zbyt mało uczestników, byśmy mogli wynegocjować jakąś zniżkę w hotelu. A przez internet
można bez problemu sobie coś znaleźć. Jak już będziemy znali listę uczestników, to wam ją
podamy, żebyście mogli się jakoś dogadać i ewentualnie dobrać się w pary lub trójki i wspólnie
zabukować w hotelu jakiś pokój.
Wasz plan działania jest następujący:
1. Czytacie ogłoszenie
2. Decydujecie się na udział w kursie
3. Wysyłacie kartę zgłoszenia na dwa adresy mailowe - mój i Marzenki - do 14 IX 2019 r.
izawalaszewska@gmail.com, marzenachmielarz@wp.pl
4. Czekacie na ogłoszenie listy uczestników - mailowo lub na stronie - postaramy się do
16 IX 2019.
5. Wpłacacie pieniądze (po mailowym uzgodnieniu spraw związanych z fakturami) 6. Termin wpłat – jeżeli płacicie prywatnie - do 1 X 2019, a jeżeli płaci placówka - zgodnie
z terminem płatności na fakturze.
Opłaty za kurs prosimy wnosić na konto: 33 1240 5989 1111 0000 4763 9292
Polskie Towarzystwo Carla Orffa, ul. Wieluńska 2 lok. 118, 01-240 Warszawa
z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika + kurs specjalny - X 2019.
Faktury wysyłamy mailem i możemy to zrobić na trzy sposoby:
1. Wpłacacie pieniądze, wysyłacie do mnie maila potwierdzającego wpłatę, my wysyłamy wam
fakturę z informacją „zapłacono przelewem”. (Opcja, którą najbardziej lubimy)
2. My przesyłamy fakturę, na podstawie której robiony jest przelew (w ciągu 14 dni). Jeżeli
faktura będzie wystawiona na placówkę, to pieniądze przeleje placówka, jeżeli na Waszą
prywatną firmę, albo na imię i nazwisko, to kasę przelewacie sami.
3. Dla osób, które muszą mieć wpisane „zapłacono gotówką” udostępniam swoje prywatne
konto, z którego podejmę pieniądze i wpłacę do kasy z gotówką towarzystwa: 33 1240 6087
1111 0000 4750 1296 - Izabela Wałaszewska, ul. Antygony 8, 03-642 Warszawa.
- Jeżeli komuś będzie potrzebna faktura w formie papierowej, niech da znać, wydrukujemy
i dokument będzie do odbioru na kursie. Oszczędzamy papier!, więc jeżeli poprosicie, to
odbierzcie dokument, żeby nie trzeba było go niepotrzebnie drukować, a potem wyrzucać!
- Kto nie potrzebuje faktury, wysyła kartę zgłoszenia i po upewnieniu się, że ma zabukowane
miejsce, płaci po prostu odpowiednią kwotę na konto, pisze do nas maila potwierdzającego i już.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod następujący adres:
Iza Wałaszewska izawalaszewska@gmail.com, tel. 508 144 104 – najlepiej wieczorem albo
między 13-15, marzenachmielarz@wp.pl
Lista osób zakwalifikowanych na kurs oraz dokładny plan warsztatów i wszelkie aktualności będą
przekazywane uczestnikom drogą mailową.
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Materiały dydaktyczne, które otrzymamy od Soili, dostaniecie w trakcie albo zaraz po
kursie. Jest prawdopodobne, że większość materiałów, to będą wasze własne notatki
zrobione podczas zajęć
Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w październiku!
Oddane Wam i idei - Iza Wałaszewska, Marzenka Chmielarz i Malina Sarnowska

