
Warsztaty Gitarowe Kacze Bagno 
 

Termin warsztatów: 28.02.2020 r. – 01.03.2020 r. 

 
 
 
 
 

Karta zgłoszeniowa  
 
 

Imię i nazwisko 
 

 

Data urodzenia 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

E-mail 
 

 

Telefon  
 
 
 
 

 

Oświadczenie uczestnika 
 
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Regulaminu Warsztatów 

Gitarowych Kacze Bagno oraz że będę ubezpieczony(a) od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania warsztatów. 

 
 
 
 
 

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

(miejscowość, data, podpis uczestnika) 
 
 
 
 
 
 

 
Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową należy wysłać na adres: 
 
warsztaty.gitara@gmail.com 
 
Warunkiem zapisu na Warsztaty Gitarowe Kacze Bagno jest wpłata zadatku 200 zł na 

podane konto: 
 
Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych 
 
Nr konta: 92 9484 1121 2001 0116 1858 0001 

mailto:warsztaty.gitara@gmail.com


OŚWIADCZENIE OPIEKUNA DOTYCZĄCE NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

WARSZTATÓW GITAROWYCH KACZE BAGNO 

 

 

Ja niżej podpisana/y 
 

……………………………………..............……………………………..................(imię i nazwisko), 
 

 

będąca/y rodzicem/opiekunem prawnym (niepotrzebne skreślić)  
 
……………………………………..............……………………………..................(imię i nazwisko), 

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo przez 
 
.................................…………....…………………..…………….......………(imię, nazwisko), 
 

w Warsztatach Gitarowych Kacze Bagno, odbywających się w Kacze Bagno – 

Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, Wybudowanie 4, Kacze Bagno, 13-306 Kurzętnik. 

Przyjmuję do wiadomości, iż Organizator imprezy nie sprawuje i nie zapewnia 

opieki nad osobami niepełnoletnimi podczas imprezy oraz, że rodzice lub 

opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za działania osób 

niepełnoletnich. Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu 

imprezy oraz w pełni akceptuję jego postanowienia, jako wiążące mnie oraz 

niepełnoletniego uczestnika, którego jestem opiekunem. 
 
 
 

Dane opiekuna: Imię i nazwisko 
 

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

Numer telefonu kontaktowego 
 

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

Adres email 
 

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

………………………………………………………………………………. 
 

(miejscowość, data, własnoręczny podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wypełnione i podpisane oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową należy wysłać na adres: 
 
warsztaty.gitara@gmail.com 

mailto:warsztaty.gitara@gmail.com


Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...(Dz. Urz. UE L 119/1 z 

4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że: - administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest firma Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, - 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków 

wynikających z zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),  
- odbiorcą Pani danych osobowych będzie Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw 

Pozytywnych, - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania 

umowy, a także po jej zakończeniu - w obowiązkowym okresie przechowywania 

dokumentacji finansowej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami, - posiada 

Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, - ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa  
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani danych 

osobowych narusza przepisy RODO, - podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej 

umowy i związanych z nią obowiązków. 
 
 
 

................................................................... 
 

(data i podpis osoby otrzymującej informację) 
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez firmę Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw 

Pozytywnych, na potrzeby realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej 

umowy. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie 

dobrowolnie. Zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do 

treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania 

zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie. 
 
 
 

.................................................................... 
 

(data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy wysłać wraz z kartą zgłoszeniową na adres: 
 
warsztaty.gitara@gmail.com 

mailto:warsztaty.gitara@gmail.com


Regulamin Warsztatów Gitarowych Kacze Bagno organizowanych przez 

Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, zwany dalej 

„Regulaminem” 
 

1. Organizatorem Warsztatów Gitarowych Kacze Bagno jest Kacze Bagno – Miejsce 

Inicjatyw Pozytywnych, Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik, NIP: 8771330557  
(„Organizator”). 
 
2. Warsztaty Gitarowe Kacze Bagno jest to odpłatna impreza, w ramach której zgłoszone 

osoby będą kształcić się pod przewodnictwem Macieja Tobery – dyrektor artystyczny, w 

siedzibie Organizatora. Kwestie zakresu wyżywienia oraz zakwaterowania 

uszczegółowione są w materiałach promocyjnych dotyczących Warsztatów Gitarowych 

Kacze Bagno. Terminy warsztatów to 28.02.2020 r – 01.03.2020 r. Termin przyjmowania 

zgłoszeń: 15.02.2020 r. Ilość miejsc ograniczona. 
 
3. Uczestnictwo w Warsztatach jest odpłatne. Kwota opłaty za Warsztaty podana jest do 

wiadomości uczestników w materiałach promocyjnych wraz z numerem rachunku 

bankowego, na który należy dokonać opłaty. 
 
4. W celu dokonania zgłoszenia, należy wysłać mailem kartę zgłoszeniową i wymagane 

oświadczenia (która znajduje się na stronie www i Facebook Organizatora), podając 

właściwe dane oraz wpłacić zadatek w wysokości 200 zł na podane konto. Nr konta: 92 

9484 1121 2001 0116 1858 0001 
 
5. Pełnej opłaty za Warsztaty należy dokonać w terminie do 15 lutego 2020 r., 

przelewem na rachunek bankowy Organizatora (wpisując w tytule przelewu: warsztaty 

gitarowe, imię i nazwisko Uczestnika). 
 
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach, Organizator zwraca pełną 

opłatę wniesioną przez Uczestnika na 14 dni przed rozpoczęciem Warsztatów. 
 
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach na krócej niż 14 dni przed 

rozpoczęciem Warsztatów Organizator nie zwraca wniesionej opłaty, bez względu na 

podawane okoliczności. 
 
8. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z powodu nie zebrania 

minimalnej grupy uczestników. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o 

odwołaniu Warsztatów i otrzyma całkowity zwrot wniesionej opłaty, bez względu na termin 

wpłaty. Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 7 dni od daty odwołania kursu. 
 

9. Osoby, które zgłoszą się do uczestnictwa w Warsztatach zobowiązują się stawić w 

miejscu ich odbycia we wskazanym przez Organizatora w karcie zgłoszeniowej terminie i 

godzinie. Niestawiennictwo, nawet usprawiedliwione, nie uzasadnia roszczenia o zwrot 

opłaty za uczestnictwo w kursie. 
 
10. W Warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko za pisemną zgodą 

prawnego opiekuna, wyrażoną podpisaniem stosownego oświadczenia zamieszczonego 

na stronie WWW i Facebook Organizatora wraz z kartą zgłoszeniową. 
 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe niezależne od 

Organizatora, wynikłe w czasie trwania Warsztatów. 
 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk celem wykorzystania w materiałach promocyjnych oraz 

relacjach internetowych z Warsztatów. 
 
13. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

Dodatkowe informacje: 
 
Natalia Wojciechowska, tel: 519 644 062 Tomasz Karczewski, tel: 508 368 620. 
 
e-mail: warsztaty.gitara@gmail.com Facebook: fb.com/warsztaty.gitara 

mailto:warsztaty.gitara@gmail.com
https://www.facebook.com/warsztaty.gitara


Warsztaty gitarowe Kacze Bagno 28.02.2020 – 01.03.2020 r. 
 

Program Warsztatów 
 

 

Czas trwania: 3 dni (2 noce); 

Dyrektor artystyczny i materiały edukacyjne: Maciej Tobera;  
Zakres merytoryczny: oferta kierowana jest do gitarzystów mających doświadczenie z 
instrumentem na poziomie podstawowym i średnio-zaawansowanym z naciskiem na 

pracę zespołową. Znajomość zapisu nutowego nie jest konieczna - mile widziana 
znajomość zapisu tabulaturowego.  
Instrumenty: gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna (+ opcjonalnie ukulele). 
 

Żeby wziąć udział w Koncercie Zespołów, uczestników warsztatów, należy posiadać 
własny (małej mocy) wzmacniacz gitarowy. 
 

 

Piątek 28.02 - Dzień I: 

 

09:00 - 10:00 - przyjazd, sprawy organizacyjne, zakwaterowanie w Kaczym Bagnie;  
10:00 - 11:30 - warsztat ogólny 1 (podstawy aranżacji, instrumentacji i 

notacji muzycznej + ćwiczenia);  
11:30 - 14:00 - konsultacje indywidualne z Maćkiem Toberą (ok. 30 min na osobę w 

zależności od liczby uczestników), przyporządkowanie do Zespołów*; 

14:00 - 15:00 - przerwa obiadowa;  
15:00 - 18:00 - c.d. konsultacje indywidualne z Maćkiem Toberą, przyporządkowanie 

do Zespołów* 

18:00 - 19:00 - kolacja; 

19:00 - 20:00 – czas własny;  
20:15 - Koncert I (Arytmia oraz Wielkie Nieba); 

21:00 - 24:00 - Jam session; 

 

Sobota 29.02 - Dzień II: 

 

9:00 - 10:00 - śniadanie;  
10:00 - 11:30 - warsztat ogólny 2 (podstawy harmonii i kompozycji + ćwiczenia); 

11:30 - 14:00 - praca w Zespołach; 

14:00 - 15:00 - przerwa obiadowa; 

15:00 - 18:00 - praca w Zespołach;  
18:00 - 19:00 - kolacja; 

19:00 - 20:00 – czas własny; 

20:15 - Koncert II (Tobera solo);  
21:00 - 24:00 - Jam session; 

 

Niedziela 01.03 - Dzień III: 

 

9:00 - 10:00 - śniadanie; 

10:00 - 14:00 - praca w Zespołach, 

14:00 - 15:00 - przerwa obiadowa;  
15:00 - 16:00 - czas własny; 

16:00 - Koncert Zespołów w GCK Kurzętnik; 

18:00 - uroczyste zakończenie; 

 

*po zapoznaniu się z uczestnikami na konsultacjach indywidualnych Maciek przydzieli 

uczestników do zespołów, w których będą pracować w dniach II i III nad utworami na 

Koncert Zespołów. Będą to aranżacje na 2 - 5 gitar znanych utworów muzyki 

rozrywkowej, filmowej lub klasycznej. W trakcie konsultacji reszta uczestników będzie 

miała możliwość wykonania ćwiczeń pod okiem pozostałych członków kadry. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dyrektor artystyczny i wykładowca Warsztatów 
Gitarowych Kacze Bagno: 

 

Maciej Tobera - gitarzysta i kompozytor, absolwent 

Akademii Muzycznej w Łodzi. Autor ścieżek dźwiękowych 

do filmów dokumentalnych, fabularnych i animacji.  

Współpracował z wieloma muzykami i zespołami, 
między innymi Pola Rise, Kasia Stankiewicz, Manoid.  

Miłośnik instrumentów strunowych, gór i podróży. 



Oferta cenowa 
 

Warsztaty Gitarowe Kacze Bagno 
 

28.02.2020 – 01.03.2020 

 

 

Oferta podstawowa: 
 

- 18 godzin warsztatów (w tym konsultacje indywidualne) 
 
- koncert Arytmia 
 
- koncert Wielkie Nieba 
 
- koncert Tobera solo 
 
- 2x śniadanie 
 
- 2x kolacja 
 
- 3x obiad 
 
- woda, serwis kawowy 
 

Cena: 350 zł (obejmuje 3 pełne dni warsztatów bez noclegu). 
 

 

Oferta podstawowa z 2 noclegami: 
 

- w pokoju wieloosobowym z łazienkami w korytarzu – 440 zł 
 
- w antresoli 3 osobowej z łazienką w korytarzu – 470 zł 
 
- w pokoju 2 osobowym na poddaszu z łazienką w korytarzu  485 zł 
 
- w pokoju 3 osobowym z łazienką – 500 zł 
 
 

 

Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł. 

Zadatek można wpłacać bezpośrednio do biura Kaczego Bagna lub na 

konto. W przypadku rezygnacji po 15.02.2020 r. zadatek nie jest 

zwracany. Więcej informacji w regulaminie. 

 

 

• Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, 

Wybudowanie 4 /Kacze Bagno/ 13 – 306 Kurzętnik. 

Nr konta: 92 9484 1121 2001 0116 1858 0001 

 
W treści: warsztaty gitarowe, imię i nazwisko uczestnika. 

 
 

Dodatkowe informacje: 
 
Natalia Wojciechowska, tel: 519 644 062 Tomasz Karczewski, tel: 508 368 620. 
 
e-mail: warsztaty.gitara@gmail.com Facebook: fb.com/warsztaty.gitara 

mailto:warsztaty.gitara@gmail.com
https://www.facebook.com/warsztaty.gitara

