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  2016-01-29                                                

Kochani,  

witamy Wszystkich w Nowym Roku. Mam nadzieję, że Jesteście jeszcze w karnawałowym, radosnym, 

roztańczonym nastroju, dlatego z radością przyjmiecie informacje o naszym wiosennym kursie.  

Jak zwykle proszę o bardzo uważnie czytanie (od początku do samego końca). 

 

1. Kurs odbędzie się 9 kwietnia 2016 roku (cała sobota i … koniec!). Niedzielę zostawiamy Wam do prywatnej 

dyspozycji 

2. Miejsce kursu: Gimnazjum nr 47 im. Marszałka Piłsudskiego,  ul. Grenady 16, Warszawa – Wola  

(tam, gdzie w ubiegłym roku) 

3. Wykładowcy: 

- Janusz Prusinowski z przyjaciółmi poprowadzi warsztaty a wieczorem potańcówkę – zajęcia przybliżą nam 

polską tradycyjną muzykę wiejską. To będzie powrót do korzeni i oderwanie się od współczesności, a może 

poszukiwanie nici, która połączy stare i nowe? Myślę, że nie trzeba Was długo namawiać na taką gratkę? 

Potańcówka dla uczestników kursu jest w ramach opłaty kursowej. Można też będzie zaprosić na potańcówkę 

kogoś do pary (pod warunkiem, że osoba ta będzie miała parcie na parkiet i nie będzie podpierała ścian:) – za 

osobę towarzyszącą trzeba będzie dopłacić 15 zł (już na miejscu) 

- Teresa Nowak – poprowadzi dla przeciwwagi zajęcia do  muzyki tworzonej współcześnie. Zajęcia w grupach 

rozpoczną najpierw ćwiczenia z dziećmi,  potem z nami-dorosłymi.  

-  Joanna Tomkowska – zaprosi wszystkich do krainy bajek, po to by na nowo odkryć ich nieprzemijającą 

mądrość i uniwersalność. A w uczestnikach jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki  obudzić twórczą moc. 

 

Szczegółowy plan kursu, podział na grupy, aktualności przedstawimy w późniejszym czasie.  

 

4. Koszt kursu jest inny dla członków z aktualnie opłaconą składką i osób niezrzeszonych. Oto cennik: 

Wersje  Członek PTCO z opłaconą składką  Osoba niezrzeszona 

Kurs bez noclegu 190 zł 210 zł 

Kurs+ 1 nocleg   sob/niedz 265 zł 285 zł 

Kurs +2 noclegi pt/sob/niedz 340 zł 360 zł 

 

W cenie kursu są: warsztaty, potańcówka, materiały, poranna herbata i kawa z ciasteczkiem oraz obiad.  

 Śniadania i kolacji nie zapewniamy. Przygotujcie 40 zł na ewentualną, nieobowiązkowa, ale mile widzianą 

składkę członkowską i  jeszcze trochę kasy na różne  dodatkowe zakupy (o których napiszemy przed kursem, bo na 

razie jeszcze nie mamy nic do zaoferowania) 

Opłaty za kurs  prosimy wnosić najpóźniej do 10 III (marca) 2016 (czwartek) na konto:  
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z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika + kurs IV 2016. Jeżeli ktoś płaci za kilka osób, niech poda wszystkie 

nazwiska, co ułatwi nam przygotowanie materiałów i list.   

 

5. Nocleg  – znalazłam w hotelu  Premiere Classe* przy ul. Towarowej 2 (bliżej centrum niż ostatnio i mimo, że 

jest  jednogwiazdkowy, to należy do sieci międzynarodowej, więc powinno być czysto i bez niespodzianek). 

Wszystkie pokoje są z łazienkami. 

Dostępność pokoi: 10 pokoi trzyosobowych, 5 pokoi dwuosobowych (typu TWIN, 2 oddzielne łóżka), 10 

pokoi typu DBL (duże łóżko małżeńskie do pojedynczego lub podwójnego wykorzystania) 

Pokój jednoosobowy – 130 PLN brutto/doba, pokój dwuosobowy  i trzyosobowy – 75 PLN brutto/osoba  

Cena zawiera śniadanie bufetowe, kontynentalne w hotelowej sali śniadaniowej.  

Proszeni jesteśmy o jak najszybszą decyzję w sprawie noclegu. Do 20- 02-2016 mamy preferencyjne ceny  

i powinniśmy sobie te miejsca zarezerwować.  

Zorientujcie się więc, czy potrzebujecie nocleg i jak najszybciej  (do 20.02) napiszcie do mnie w tej sprawie.  

A na płatność poczekam spokojnie do 10 III.  

 

Uwaga!!! O udziale w kursie zadecyduje kolejność wpłat, a w razie dylematów - także przynależność do 

Towarzystwa. Każdą osobę, która wpłaci pieniądze na kurs prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie drogą 

mailową (izawalaszewska@gmail.com i  m.chmielarz@orff.pl).  Zależy nam, by mieć do Was kontakt (np. na 

wypadek, gdy dla kogoś zabraknie miejsc i trzeba będzie zrobić zwrot pieniędzy, albo wynikną jakieś 

nieoczekiwane zmiany, albo będziemy musiały przekazać niezwykle ważne informacje). 

•Teraz ważne!!! Rachunki możemy wystawiać tylko zgodnie z tym, co mamy na koncie w banku. (jedna łączna 

kwota = warsztaty + hotel wg tabelki z cennikiem) 

Rachunki można już wysyłać mailem, więc jeżeli szybko przyślecie dane to my wyślemy fakturę i w ciągu 14 dni 

trzeba ją będzie uregulować. Jeżeli faktura będzie wystawiona na placówkę, to pieniądze przeleje placówka, jeżeli 

na Waszą prywatną firmę, albo na imię i nazwisko, to kasę przelewacie sami. Dziś placówki akceptują i honorują 

już faktury przesyłane drogą mailową. Jeżeli jednak komuś będzie potrzebna faktura w formie papierowej, niech 

da znać. Kto nie potrzebuje faktury , płaci po prostu odpowiednią kwotę na konto, pisze do nas maila i już.  

Jeżeli ktoś do 10 III 2016 nie przyśle danych do rachunku, to rozumiemy, że go nie potrzebuje!!! 

Adresy do wysyłania danych:   m.chmielarz@orff.pl  i  izawalaszewska@gmail.com  

dane do rachunku, (nazwa, adres, NIP placówki,  kwota z cennika,  forma płatności –tzn. gotówka, czy przelew  

i jak się nazywa uczestnik kursu, dla którego wystawiamy dokument). 

(Dla osób, które muszą mieć wpisane „zapłacono gotówką” udostępniam swoje prywatne konto, z którego  

podejmę pieniądze i wpłacę  do kasy gotówkowej Towarzystwa: 33 1240 6087 1111 0000 4750 1296 -   

Izabela Wałaszewska, ul. Antygony 8, 03-642 Warszawa).  

mailto:izawalaszewska@gmail.com
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Zanim wpłacicie pieniądze dowiedzcie się u swoich pracodawców-sponsorów,  jaka forma płatności jest przez 

nich  wymagana   i  NIE POMYLCIE NUMERU KONTA!!!  - bo my potem mamy duży problem!  

 

6.  Sprawy organizacyjne 

Zbieramy się w sobotę 9 IV 2016  8.00 – 10.00 – czas ploteczki z całej Polski,  a przede wszystkim załatwienie 

formalności rejestracyjnych.  Więc nie wpadajcie w ostatniej chwili, bo potem na wszystko brakuje czasu. 

Oficjalny początek – godz. 10.00. Zakończenie kursu -  około godz. 19:00. 

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod następujące adresy:  

Izabela Wałaszewska  izawalaszewska@gmail.com  , tel. 508 144 104. 022 678 46 67 (dzwonić najlepiej             

po 14:00, a w piątek po 19:00) 

Marzena Chmielarz   m.chmielarz@orff.pl , tel. 605 078 639 (dzwonić najlepiej po 16.00) 

Piszcie jednocześnie na dwa adresy, to będzie szansa, że żadna wiadomość nam nie umknie  

 

Kochani, zawiadomcie „krewnych i znajomych królika”, sprawdźcie między sobą, czy do wszystkich doszły 

zawiadomienia,  bo nie wszystkie  maile mogą być  aktualne, a i nam przy pisaniu zdarzają się jakieś błędy  

i niedopatrzenia. A może namówicie kogoś, żeby przyjechał do nas po raz pierwszy? 

 

Od uczestników wymagamy 

PEŁNEGO ZAANGAŻOWANIA i AKTYWNEGO UCZESTNICTWA  W ĆWICZENIACH. 

                Przypominam o wygodnym stroju i butach na zmianę dostosowanych do zajęć ruchowych! 

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA KURS ORAZ DOKŁADNY PLAN WARSZTATÓW 

ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ  www.orff.pl   

W DNIU 15 III 2016. 

Prosimy też, żeby przed samym przyjazdem zajrzeć jeszcze raz na stronę internetową.  

Być może podamy tam kolejne aktualności związane z kursem (np. nieoczekiwaną zmianę miejsca 

spotkania) 

 

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w kwietniu!!!  

Oddane Wam i idei -  Iza Wałaszewska, Marzenka Chmielarz i Malina Sarnowska 

mailto:izawalaszewska@gmail.com
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