
Polskie   Towarzystwo   Carla   Orffa, 
ul. Wieluńska 2 lok. 118, 01-240 Warszawa
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Warszawa, 5 I 2023 r. 

Kochani, 
wszystkiego najlepszego w NOWYM ROKU! Wreszcie zobaczymy się NA ŻYWO!
Jest już początek stycznia, a to dla nas wyjątkowy styczeń, o czym opowiemy przy okazji, ale
życzenia są szczere, płynące z głębi orffiańskiego serca.
Do życzeń dołączamy ekspresowe zaproszenie na kurs. Ekspresowe, bo jest mało czasu na to,
żeby się zdecydować, zorganizować i zgłosić. Mało czasu i MAŁO MIEJSC!

Specjalny Kurs Carla Orffa pt.:
„BYĆ KREATYWNĄ, BYĆ KREATYWNYM”

Osoby prowadzące -  Elia Bernat z Hiszpanii oraz Emine Yaprak Kotzian z Turcji 
Termin – 18-19 MARCA 2023 r. 
Liczba miejsc jest BARDZO ograniczona, bo pracować będziemy tylko w dwóch 30-osobowych  
grupach.
Koszt kursu to 500 zł. Faktury  jak zawsze wystawiamy.
Miejsce kursu NOWE! –Warszawa, Przedszkole nr 433, ul. Rydygiera 8a

W cenie kursu są zajęcia, mini-kawiarenka, sobotni posiłek regeneracyjny. 

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! 

Żeby zostać członkiem Towarzystwa należy uiścić roczną składkę wysokości 40 zł (na nasze 
konto – z dopiskiem składka 2023 r.), a na kursie wypełnić krótką deklarację przystąpienia do 
naszego Stowarzyszenia)

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.pl 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!!! 
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Wasz plan działania jest następujący:
1. Czytacie ogłoszenie
2. Decydujecie się na udział w kursie
3. Wysyłacie kartę zgłoszenia jednocześnie! na dwa adresy mailowe - Izy i Marzenki       
izawalaszewska@gmail.com,  marzenachmielarz@wp.pl 
4. Czekacie na ogłoszenie listy uczestników - mailowo lub na stronie -  postaramy się to zrobić do 
10 II 2023 r. Jeżeli lista chętnych zapełni się szybciej, od razy to obwieścimy. 
5. Wpłacacie pieniądze (po mailowym uzgodnieniu spraw związanych z fakturami) - 
6. Termin wpłat – jeżeli płacicie prywatnie - do 1 III 2023,  a jeżeli płaci placówka - zgodnie 
z terminem płatności na fakturze. 

Opłaty za kurs  prosimy wnosić na konto: 05 1140 2004 0000 3302 8012 9045
Polskie Towarzystwo Carla Orffa, ul. Wieluńska 2 lok. 118, 01-240 Warszawa 
z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika + kurs specjalny - III 2023. 

Faktury wysyłamy mailem i możemy to zrobić na trzy sposoby:
1. Wpłacacie pieniądze, wysyłacie maila potwierdzającego wpłatę, a my wysyłamy wam 

fakturę z informacją „zapłacono przelewem”. (Opcja, którą najbardziej lubimy)
2. Ja przesyłam 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”   udostępniamy  prywatne 
konto Izy, z którego pieniądze wpłacimy do kasy towarzystwa: 33 1240 6087 1111 0000 
4750 1296 -  Izabela Wałaszewska, ul. Antygony 8, 03-642 Warszawa.

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 następujące adresy: 
Marzena Chmielarz-Borowiec marzenachmielarz@wp.pl – od godz. 15:00
Iza Wałaszewska  izawalaszewska@gmail.com, tel. 508 144 104 – najlepiej wieczorem
Lista osób zakwalifikowanych na kurs oraz dokładny plan warsztatów i wszelkie aktualności będą 
przekazywane uczestnikom drogą mailową. 

Materiały dydaktyczne, które otrzymamy od Elii i Emine, dostaniecie w trakcie albo zaraz 
po kursie. Zdecydowanie popieramy działania proekologiczne i preferujemy materiały w 
wersji  cyfrowej.

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w marcu! 
Oddane Wam i idei -  Iza Wałaszewska, Marzenka Chmielarz-Borowiec i Malina Sarnowska
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