
Regulamin warsztatów perkusyjnych z Piotr Czyja 

  

1. Organizatorem Warsztatów Perkusyjnych jest Dom Kultury w Przecławiu. 

2. Warsztaty odbędą się w dniach 12-13 luty 2022 r. w Domu Kultury w Przecławiu ul. Zielona 

52 

3. WYKŁADOWCA: 

Piotr Czyja – Urodzony w 1976 roku. Muzyka jest jego pasją od najmłodszych lat. Zaczynał 

jako kilkulatek grając do płyt na stworzonym razem z bratem zestawie, w którym rolę bębnów 

pełniły tomy encyklopedii. Swoją poważną przygodę ze sztuką perkusyjną rozpoczął w wieku 

13 lat, zainspirowany grą swojego starszego brata. Dzięki rekomendacji profesjonalnego 

perkusisty Therry’ego Sellier’a dążył do statutu zawodowca. Brał udział w wielu warsztatach 

perkusyjnych, prowadzonych m.in. przez: K. Baka, A. Czerwinski, D. Famularo, G. Bissonette, 

C. Konrad, T. Łosowski, M. Markovich, K. Zawadzki i wielu innych. Absolwent Wydziału 

Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Obecnie uczeń Clausa 

Hesslera. 

W 2015 roku znalazł się na liście najlepszych edukatoryów na świecie  stworzonej przez 

Doma Famularo w amerykańskim magazynie Modern Drummer. W 2005 roku otrzymuje 

pierwszą nagrodę w konkursie Let’s Groove organizowanym przez firme SoundTrade, portal 

Perkusja OnLine oraz DrumCenter na najlepiej osadzony rytm perkusyjny.Laureat Nagrody 

Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony 

Kultury. 

Publikuje comiesięczny cykl artykułów edukacyjnych w ogólnopolskim magazynie 

„Perkusista”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w nauczaniu gry na zestawie 

perkusyjnym.Obecnie nauczyciel gry na zestawie perkusyjnym w Drumset Academy. 

Wsółpracuje z wieloma zespołami, także jako muzyk sesyjny. 

Zafascynowany wszystkimi gatunkami muzycznymi. 

 

 

4. Zadaniem Warsztatów jest propagowanie edukacji muzycznej oraz doskonalenie 

umiejętności artystycznych i wspieranie rozwoju osobistego młodych perkusistów, uczniów 

domów kultury, szkół muzycznych, pasjonatów sztuki perkusyjnej itp.  

5.Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich pasjonatów perkusji niezależnie od wieku.  

6. Zajęcia odbywają się wg przyjętego harmonogramu, który zostanie przygotowany przez 

organizatora po rejestracji zgłoszeń na warsztaty. Harmonogram ten zostanie również 

opublikowany na stronie internetowej organizatora www.dkprzeclaw.pl 

7. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć i częstotliwość przerw 

harmonogram może ulec zmianie. Decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z osobami 

prowadzącymi warsztaty.  

8. Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacji własnych w trakcie 

trwania warsztatów.  

http://www.dkprzeclaw.pl/


9. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na rejestrację swoich występów i przenoszą 

nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań dokonanych podczas 

Warsztatów, z prawem przenoszenia na osoby trzecie.  

10. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 8 obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a). utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej; 

b). utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej; 

c). zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego 

 i cyfrowego zapisu; d). wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) 

egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia 

oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;  

e). rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym 

rejestracja i transmisja występów konkursowych w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz 

satelitarną; 

f). umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej Organizatora; 

g). publiczne odtworzenie, wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego 

fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym.  

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie. Placówka (np. 

szkoła muzyczna) zgłaszająca udział w Warsztatach uczniów niepełnoletnich zobowiązuje się 

do zapewnienia opiekuna na czas trwania i dojazdu na Warsztaty.  

12. Uczestnicy otrzymają specjalne certyfikaty uczestnictwa!  

13. Koszt warsztatów (cena obejmuje dwa dni warsztatów – sobota, niedziela): – grupa 

początkująca: 100 zł – grupa średniozaawansowana: 100 zł. Uczestnictwo w obydwu 

grupach: 150 zł. 

Do grupy młodszej zalicza się uczestnika początkującego, umownie do lat 11 (wykłady w 

grupie młodszej trwają 3 godziny); 

Do grupy starszej zalicza się uczestnika średnio zaawansowanego i zaawansowanego, 

umownie powyżej lat 11 (wykłady w grupie starszej trwają 3 godziny) * 

* jeśli uczestnik ma mniej niż 11 lat a posiada umiejętności średnio zaawansowane 

 i zaawansowane (takiej oceny poziomu umiejętności dokonuje np. nauczyciel prowadzący) 

powinien uczestniczyć w wykładach dla grupy starszej. 

UWAGA: Organizator nie pokrywa kosztów obiadu i nie pokrywa kosztów noclegu 

 dla uczestników warsztatów perkusyjnych.  

14.Uczestnicy mają możliwość ćwiczenia na instrumentach dostępnych podczas warsztatów  

15. Uczestnicy mają możliwość korzystania z materiałów nutowych udostępnionych na okres 

warsztatów  

16. Istnieje możliwość obserwacji zajęć warsztatowych prowadzonych przez wykładowców  

17. Uczestnicy są zobowiązani do pozostawania na terenie Domu Kultury podczas 

warsztatów. Wychodzenie uczniów niepełnoletnich jest możliwe tylko pod opieką 

wychowawcy lub za zgodą rodziców. 

18. uczestnicy warsztatów zobowiązują się do przestrzegania przyjętych w Domy Kultury 

zasad  i procedur związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w związku z sytuacją 

zagrożenia zachorowaniami na Covid-19, w tym przed wszystkim: 

- prawidłowe zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki, 

- zachowanie min. 1,5 m odstępu od pozostałych uczestników warsztatów, 



- dezynfekcję rąk za pomocą przygotowanych przez Organizatora preparatów. 

19. Osoba zainteresowana udziałem w Warsztatach zobowiązana jest wysłać FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY na adres e-mail: kultura@dkprzeclaw.pl 

* płatności należy dokonać do 31.01.2022 r. w kasie Domu Kultury w Przecławiu  (pokój nr. 

33) lub dokonać wpłaty na konto bankowe Domu Kultury w tytule wpisując „WARSZTATY 

PERKUSYJNE – imię i nazwisko” następnie należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres 

e-mail: kultura@dkprzeclaw.pl 

Numer konta bankowego:    BS Przecław 53 9184 0004 2001 0009 8964 0001 

* wpłata za warsztaty w razie rezygnacji (z różnych powodów) nie podlega zwrotowi!!! 

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY – 31.01.2022 r. 

Dostarczenie podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (pocztą elektroniczną lub 

osobiście w sekretariacie Domu Kultury) jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

Kontakt telefoniczny: 504 211 338, 17 774 70 50 lub 17 227 63 65 
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