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NABÓR DO 
 

Gmina Budziszewice zaprasza ch
instrumentach d

 
KLARNET - SAKSOFON - TRĄ
 

Zapraszamy dzieci i młodzie
spędzić czas na nauce gry na instrumentach d

jak również

Kandydaci zostaną przesłuchani pod względem predyspozycji 

słuchowych i rytmicznych.

Lekcje  odbywać się będą 

trzy godziny, w okresie od IV

Uczestnicy będą mogli nieodpłatnie  korzystać z instrumentów 

zakupionych w ramach projektu pn. ”

muzycznych w Gminie Budziszewi

dętej” współfinansowanych w ramach „małych projektów” tj. 

operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 

ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejsk

2013. 

Termin zgłoszenia upływa z dniem 15 marca 2014 roku
 

Zapisy przyjmuje i informacji udziela Aneta Antkowicz w Urz
w Budziszewicach ul. J. Ch. Paska 66, 97 

Realizator projektu: GMINA BUDZISZEWICE
ul. J. Ch. Paska 66, 97 - 212 Budziszewice 
Tytuł operacji: ,, Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej
środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

NABÓR DO  ORKIESTRY DĘTEJ

Gmina Budziszewice zaprasza chętnych do nau
instrumentach dętych: 

TRĄBKA - PUZON -  BĘBEN- WERBEL - TALERZE

Zapraszamy dzieci i młodzież, którzy chcą poż
na nauce gry na instrumentach dę

jak również zasilić szeregi orkiestry dętej

Kandydaci zostaną przesłuchani pod względem predyspozycji 

słuchowych i rytmicznych. 

odbywać się będą bezpłatnie, osiem razy w miesiącu po 

w okresie od IV. 2014r.  do XI. 2014r. 

będą mogli nieodpłatnie  korzystać z instrumentów 

ych w ramach projektu pn. ”Kultywowanie 

muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry 

współfinansowanych w ramach „małych projektów” tj. 

nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 

ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

zgłoszenia upływa z dniem 15 marca 2014 roku

Zapisy przyjmuje i informacji udziela Aneta Antkowicz w Urz
ul. J. Ch. Paska 66, 97 - 212 Budziszewice,  tel. 44 710 23 68

Realizator projektu: GMINA BUDZISZEWICE 

Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej''.

ętej ” współfinansowany ze 
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TALERZE 

ą pożytecznie 
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Kandydaci zostaną przesłuchani pod względem predyspozycji 

bezpłatnie, osiem razy w miesiącu po 
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Kultywowanie tradycji 

ce poprzez założenie orkiestry 
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nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 

ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 
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4 710 23 68. 
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