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Fundacja Dzieci Suzuki



Zapraszamy 
Wszystkich Pa!stwa do wzi"cia udzia#u w 6. Krakowskich Dniach Suzuki, 
które odb"d$ si" w podkrakowskim Dworze w Tomaszowicach.

Ju% po raz szósty go&ci' b"dziemy ogólnopolsk$ grup" m#odych skrzypków, którzy wraz z
nauczycielami z Polski i zagranicy b"d$ cieszy' si" wspólnym graniem i prze%yj$ wiele rado-
snych i niezapomnianych muzycznych chwil. Podczas szóstej edycji warsztatów dzieci i m#o-
dzie% b"d$ pracowa' z takimi pedagogami i artystami jak: Koen Rens, prof. (ukasz B#aszczyk, 
Anna Podhajska, Ma#gorzata Malke, Daria Butskaya.

Oprócz wspólnego grania przygotowali&my dla dzieci inne atrakcje, a dla rodziców i opiekunów
wyk#ady i szkolenia. Zapraszamy Pa!stwa bardzo serdecznie na muzyczn$ przygod" do               
klimatycznego starego, odkrakowskiego dworu i folwarku.

Szanowni Pa!stwo! W zwi$zku z sytuacj$ pandemii COVID-19 przeprowadzenie warsztatów
uzale%nione jest od stanu obostrze!, jaki b"dzie obowi$zywa# w dniach 6-9 stycznia 2022.
Je&li b"dziemy zmuszeni odwo#a' wydarzenie, otrzymacie Pa!stwo zwrot pe#nej wp#aconej 
kwoty za uczestnictwo w warsztatach.

6.Krakowskie Dni Suzuki b"d$ trwa' cztery dni, od czwartku do niedzieli.
Zapraszamy ju% 6.01. 2022r - czwartek w godzinach popo#udniowych na rejestracj",                 
wspólne granie oraz lekcje indywidualne.

Wszystkie zaj"cia warsztatowe i koncerty odbywa' si" b"d$ w Dworze w Tomaszowicach,
ul. Krakowska 68.
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***Wszystkie podane godziny s! orientacyjne, mog! nieznacznie ulec zmianie.
Czwartek: 06.01.2022r.
16:00 - rejestracja
17:30 - rozgrzewka (wspólne granie), lekcje indywidualne

Pi!tek: 07.01.2022r
9:30 - 13:00 - zaj"cia warsztatowe
15:30 - 18:30 - zaj"cia warsztatowe

Sobota: 08.01.2022r.
9:30- 13:00 - zaj"cia warsztatowe
15:30 - 17:30 - zaj"cia warsztatowe
18:00 - koncert folk " Skrzypce polskie”

Niedziela 09.01.2022r.
10:00- próba
11:30 - KONCERT FINA#OWY 6. Krakowskich Dni Suzuki
14:00 - Master Classes - prof. #.B$aszczyk

Oprócz tradycyjnych zaj"% grupowych, dzieci b"d! mia$y mo&liwo'% trenowa% w podgrupach 
-kameralnie. Przewidujemy równie& indywidualne lekcje z nauczycielami dla dzieci od                
IV ksi!"ki wzwy" oraz master class z prof. #ukaszem B$aszczykiem dla dzieci spoza ksi!"ek 
Suzuki. B"d! warsztaty z muzyki ludowej: „Skrzypce polskie”, koncerty, aktywno'ci pozamu-
zyczne dla najm$odszych oraz szkolenia dla rodziców.
Nie zabraknie równie& czasu na indywidualne wizyty w starym Krakowie.
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Koszt uczestnictwa w warsztatach to 290 z! za dziecko.

Koszt jednej lekcji indywidualnej (20 min) dla dzieci od IV ksi"#ki wzwy# to 50 z!.

Koszt jednej lekcji indywidualnej (30 min) dla dzieci od IV ksi"#ki wzwy# to 75 z!.

Koszt jednej master class (45 min) dla dzieci i m!odzie"y, które graj# 5 utwór z VIII ksi"#ki 

Suzuki oraz wzwy# to 120 z!.

Ilo$% miejsc lekcji indywidualnych i master class jest ograniczona. Ch&tni b&d# zapisywani w 

kolejno$ci wys!anych zg!osze'. Z lekcji indywidualnych mog# skorzysta% tylko osoby         

uczestnicz#ce w 6. Krakowskich Dniach Suzuki.

Zaj$cia Master Class planowane s# na niedziel$ po Koncercie Fina!owym 

- zach&camy wszystkich uczestników do obserwacji.

6. Krakowskie Dni Suzuki organizujemy w trudnym czasie pandemii, dlatego bezwzgl&dni  

obowi#zuj# wszystkie zasady i obostrzenia sanitarne (noszenie maseczek, dezynfekcja i higie-

na, zachowanie dystansu spo!ecznego).

Uprzejmie prosimy wszystkie osoby, które chc" uczestniczy% w warsztatach o przestrzeganie

zasad.

Informacj& szczegó!ow# o obostrzeniach przeka"emy Pa'stwu w formie pisemnej, w terminie

bli"szym realizacji wydarzenia.



Koszt uczestnictwa :
Koszt uczestnictwa w warsztatach to 290 z! za dziecko.

Koszt jednej lekcji indywidualnej (20 min) dla dzieci od IV ksi"#ki wzwy# to 50 z!.

Koszt jednej lekcji indywidualnej (30 min) dla dzieci od IV ksi"#ki wzwy# to 75 z!.

Koszt jednej master class (45 min) dla dzieci i m!odzie"y, które graj# 5 utwór z VIII ksi"#ki 

Suzuki oraz wzwy# to 120 z!.

Ilo$% miejsc lekcji indywidualnych i master class jest ograniczona. Ch&tni b&d# zapisywani w 

kolejno$ci wys!anych zg!osze'. Z lekcji indywidualnych mog# skorzysta% tylko osoby         

uczestnicz#ce w 6. Krakowskich Dniach Suzuki.

Zaj$cia Master Class planowane s# na niedziel$ po Koncercie Fina!owym 

- zach&camy wszystkich uczestników do obserwacji.

6. Krakowskie Dni Suzuki organizujemy w trudnym czasie pandemii, dlatego bezwzgl&dni  

obowi#zuj# wszystkie zasady i obostrzenia sanitarne (noszenie maseczek, dezynfekcja i higie-

na, zachowanie dystansu spo!ecznego).

Uprzejmie prosimy wszystkie osoby, które chc" uczestniczy% w warsztatach o przestrzeganie

zasad.

Informacj& szczegó!ow# o obostrzeniach przeka"emy Pa'stwu w formie pisemnej, w terminie

bli"szym realizacji wydarzenia.
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Oprócz przepi&knej scenerii starych spichlerzy i folwarku, Dwór w Tomaszowicach 
oferuje us!ugi hotelowe: https://www.dwor.pl/
Hotel dysponuje ok. 40 miejscami noclegowymi + dostawki.

Rezerwacji pobytu i/lub wy"ywienia nale"y dokonywa% przez bezpo$redni kontakt z hotelem,              
po wcze$niejszym wype!nieniu i przes!aniu formularza poni"ej oraz op!aceniu udzia!u w warsztatach           
i otrzymaniu potwierdzenia z danymi kontaktowymi hotelu.

Zakwaterowanie:
Osoba doros!a (!ó"ko + $niadanie) – koszt 130 pln / doba
Dziecko do lat 6 na !ó"ku z rodzicami (bez $niadania) bez op!at
Dziecko pow. 6 lat – !ó"ko + $niadanie – koszt 90 pln/doba

Wy#ywienie:
(niadanie w cenie pokoju.
Obiad serwowany – (zupa, danie g!ówne, deser, woda, sok) - koszt 40 pln / os. doros!a, dziecko
powy"ej 12 roku "ycia.
Dziecko –powy"ej 6 roku "ycia – koszt 30 pln
Kolacja serwowana – (zimny zestaw + ciep!a zupa w kocio!ku) – koszt 25 pln / os. doros!a, dziecko
powy"ej 12 roku "ycia.
Kolacja serwowana – (zimny zestaw + ciep!a zupa ) - koszt 20 pln / dziecko powy"ej 6 roku "ycia.
Dzieci do 6 roku "ycia mog# korzysta% z da' rodziców + zupa z kocio!ka dodatkowa (w miar&
dost&pno$ci) - bez op!at.
Istnieje mo"liwo$% wykupienia pe!nego posi!ku dla dziecka do lat 6 w cenach powy"szych.
Diety, ograniczenia "ywieniowe prosimy zg!asza% bezpo$rednio do Dworu Tomaszowice podczas
procesu rezerwacji bezpo&rednio po przes!aniu formularza, nie pó'niej ni# do 7 grudnia 2021.

Wszystkie podane ceny s" cenami brutto.

Osoby, które wybior# nocleg poza Dworem w Tomaszowicach, mog# skorzysta% z obiadu na miejscu.

Rezerwacj$ miejsc noclegowych i/lub wy#ywienia nale"y potwierdza%, kontaktuj"c si$
bezpo&rednio z obiektem, po wype!nieniu i przes!aniu formularza warsztatowego:
https://form.jotform.com/213044827870356

Op!aty za nocleg i wy"ywienie : zaliczka 30% warto$ci, p!atno$% 100% warto$ci do 30.12.2021
op!acane bezpo$rednio na konto Hotelu Dworu w Tomaszowicach.

Inne miejsca noclegowe:
Hotel Margerita - www.margerita.pl
Hotel Jurajski - www.hoteljurajski.com.pl
Kwatery prywatne - www.booking.com
Baza noclegowa w mie$cie Kraków

Dojazd do obiektu Dwór w Tomaszowicach jest mo"liwy tylko samochodem.


