
,,Hip – hop w wolnej chwili’’
Co należy zrobić ?

1. Przeczytać uważnie pismo.
2. Zaprezentować plakat swojej klasie.
3. Poinformować ucznia, że udział w warsztatach jest nieodpłatny.
4. Poinformować ucznia, że  jedynym warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest 

deklaracja twórczości wg hasła ,,Wciąga Nas Twórczość. Narkotyki Nie’’
5. Motywować ucznia do udziału w warsztatach i koncercie. 
6. Promować wydarzenie w szkole.
7. Zapraszać rodziców i znajomych na wieczorny koncert w dniu 2 czerwca. 
8. Motywować  uczniów  nie  biorących  udziału  w  warsztatach  do  przybycia  wraz  z

rodzicami na wieczorny koncert w dniu 2 czerwca.

Zgłoszenie powinno zawierać listę uczestników, która zawierać będzie: imię uczestnika/
wiek uczestnika / klasa/ szkoła/ wybrana przez uczestnika tematyka twórczości:

 - technika pisania tekstu, 
- technika rymowania, 
- technika śpiewania Freestyle, 
- proces komponowania przy pomocy komputera i programów muzycznych,  
  (techniki samplowania i loopowania) 
- gra na keyboardzie, 
- technika pracy z głosem, 
- podstawy gry na gitarze oraz gitarze basowej 
- podstawy gry na saksofonie i trąbce  
- podstawy gry na perkusji  
- podstawy tańca: hip hop, jazz

Prosimy  aby  zadeklarowani  uczniowie  posiadali  pisemną  zgodę  rodziców  bądź
opiekunów  prawnych  do   uczestnictwa  w  warsztatach  oraz  zgodę  na  bezpłatne
ukazywanie wizerunku.

W warsztatach może wziąć udział 25 osób. 

Deklaracje  uczestnictwa  uczniów  przyjmujemy  wyłącznie  od  osoby  wyznaczonej  przez
Dyrekcję Szkoły - pocztą elektroniczną skierowaną do Prezesa Fundacji Promocji Muzyki i
Terapii Green – Pana Krzysztofa Witkowskiego  na adres email: prezes@fundacjagreen.org
do dnia 28 kwietnia. 
Autorem  projektu  jest  Krzysztof  Witkowski  Certyfikowany  przez  Krajowe  Biuro  ds.
Przeciwdziałania Narkomanii Specjalista Terapii Uzależnień. 

W  razie  ewentualnych  pytań  w  kwestii  zasad  i  udziału  w  projekcie  prosimy  o  kontakt:
Krzysztof Witkowski tel.:  600 643 296, email.: prezes@fundacjagreen.org
Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Miasto Świdnica, 

Współpraca merytoryczna: 
Urząd Miejski w Świdnicy: Wydział Polityki Społecznej i Spaw Socjalnych oraz Wydział 
Edukacji 

Współorganizator: 
 Świdnicki Ośrodek Kultury

Organizator:
Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green  


