
 
 

Regulamin 
 Warsztatów Wokalno-Instrumentalnych „Muzyczne Mostki” 

 

 1. Warsztaty Wokalno-Instrumentalne „Muzyczne Mostki” odbędą się  w dniach 
18-23 lipca 2022 roku w ponad 200 letnim Wiejskim Domu Kultury nad zalewem 
w miejscowości Mostki, Gmina Suchedniów ul. Mostki 1. (ok. 7km od Skarżyska-
Kamiennej). 

Organizatorem warsztatów jest Patrycja Zarychta i WDK Mostki. 

tel. kom. 606 126 250 

mail: muzycznemostki@gmail.com 

facebook: https://web.facebook.com/warsztatymuzycznemostki/ 

 2. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza 
zgłoszeniowego na wyżej podany adres e - mail. 

Termin zgłoszeń upływa 10go lipca 2022 r. 

 3. Kolejnym krokiem jest dokonanie zaliczki na warsztaty w ciągu 5 dni  
od wysłania zgłoszenia. 

ZALICZKA* PRZY ZAPISIE: 100 zł – do 5 dni od dnia zapisu. 

Tylko zaliczka rezerwuje miejsce na warsztacie. Jeśli zwolnisz swoje miejsce  
po rezerwacji zaliczką, poszukaj osoby na swoje miejsce. Wtedy zaliczka przejdzie na 
tę osobę - w innym wypadku nie możemy jej zwrócić z powodu kosztów 
organizacyjnych. 

 

Zastrzegamy też, że warsztaty mogą zostać przełożone, jeśli nie będziemy mogli 
organizować ich ze względów na sytuację epidemiologiczną.  
 
*W tym wypadku zaliczka będzie zwracana.  
 
 

 4. Wykształcenie muzyczne nie jest konieczne. Warsztaty są dla wszystkich osób 
zainteresowanych rozwojem muzycznym niezależnie od poziomu umiejętności 
i wieku. 



 5. Warsztaty „Muzyczne Mostki” zakończą się koncertem finałowym  
na profesjonalnej scenie z pełną techniką estradową (nagłośnienie, światło). Nie jest to 
jednoznaczne, iż każdy uczestnik wystąpi sam – możliwe są duety lub większe składy 
osobowe. 

 6. Uczestnicy Warsztatów „Muzyczne Mostki” otrzymają DYPLOM za 
ukończenie warsztatów. 

      7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pilnowanie warsztatowiczów poza 
godzinami zajęć. Warsztaty odbywają się w określonych godzinach i nie są to 
półkolonie. 

  8. Organizator nie bierze odpowiedzielności za osoby nieletnie korzystające z 
noclegów w WDK. 
 
Reportaż z I edycji warsztatów: https://www.youtube.com/watch?v=T3JFwjIayA4 
Fotorelacja z II edycji warsztatów: 
      https://www.youtube.com/watch?v=Ud5BGk6S818&feature=youtu.be 
Finał z koncertu II edycji warsztatów: 
     https://www.youtube.com/watch?v=N3VHnMhyLmw 
Relacja z VI edycji warsztatów:  
     https://www.youtube.com/watch?v=xYH0z9m9kvY&t=1s 
 
 

 
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW 

 
KOSZT WARSZTATÓW - do 30.04.2022 - 700zł, od 1.05.2022 - 750zł 
                                    
KOSZT WARSZTATÓW (dla uczestników poprzednich edycji - 700 zł) 
 
Cena warsztatów obejmuje: 

• codzienne warsztaty w poszczególnych klasach, 

• zgłębianie tajników dobrej techniki wokalnej, którą posługują się wokaliści 
poruszający się w stylistyce soul, R&B, funk czy jazz, 

• pracę nad utworami wybranymi przez uczestników i ich interpretacja, 

• wykład o sile dźwięku, 

• koncert kamertonowy, 

• codzienne jam session, 



• możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, 

• spotkania z zaproszonymi gośćmi, 

• poranne wykłady z wykładowcami 

• ćwiczenia relaksacyjno – oddechowe 

• ćwiczenia ruchowe 

• bufet herbaciano – kawowy 

 

Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. 

ZAPISY 
OPCJA 1: 
przyjmujemy na adres mailowy: muzycznemostki@gmail.com 
w treści zgłoszenia należy podać: 
•imię i nazwisko 
•klasę, do jakiej chcecie się zapisać 
•adres e - mail 
•numer kontaktowy  
 
OPCJA 2: 
przez formularz na naszej stronie: http://muzycznemostki.weebly.com    
 
 
 
 

ZAKWATEROWANIE: 
OPCJA 1: 
Wiejski Dom Kultury w Mostkach - Mostki 1, 26-130 Suchedniów 
Zapisy u organizatorów warsztatów (patrz kontakt). 
25 zł za noc – pokoje wieloosobowe, wspólna łazienka na piętrze 
 
OPCJA 2: 
Agroturystyka Mostki - Mostki 75B, 26-130 Suchedniów 
Telefon: 693-307-077 
35 zł za noc – pokój kilkuosobwy z łazienką 
60 zł za noc – pokój jednoosobowy z łazienką 
 
OPCJA 3:  



Hotel Promień – ul. Legionów 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
Telefon: (41) 253-86-36 
Pokoje z łazienkami oraz śniadaniem. 
Cena zależna od pokoju. 
 
 

WYŻYWIENIE: 
Koszt obiadu 22 zł – obiady w miejscu warsztatów – Wiejski Dom Kultury 
W dniu finału obiad w Bistro Mickiewicza 11 w Skarżysku-Kamiennej 
 
 

 
NASI WYKŁADOWCY: 

 
Klasa wokalu - Patrycja Zarychta, dr Sandra Jakubowiak 
Klasa instrumentów klawiszowych/produkcja muzyczna – Grzegorz Rdzak 
Klasa gitary basowej – Piotr Żaczek 
Klasa perkusji – Gniewomir Tomczyk 
Koncert kamertonowy – dr Sylwia Nadgrodkiewicz 
 
 
 
 
 

DO ZOBACZENIA! 
EKIPA MUZYCZNE MOSTKI 

 
 

KONTAKT: 
Patrycja Zarychta: 606 126 250 
Ula Cywińska: 608451202 
mail: muzycznemostki@gmail.com 

facebook: https://web.facebook.com/warsztatymuzycznemostki/ 

www: muzycznemostki.weebly.com 


