FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
V WARSZTATY WOKALNO-CHÓRALNE „CALVARIA CANTANS”
GÓRA KALWARIA, 22 – 26. 08.2018 R.
Imię i nazwisko .......................................................................................................................................
Data urodzenia ......................................................................................................................................
Adres:……………………………………………………………………………………………………………….
Telefon ………………………….adres mailowy…………………………………………………………………
Wykształcenie muzyczne ………………………………………………………………………………………..
Doświadczenia wokalne /chóralne……………………………………………………………………………….
Czy chciałby Pan opracować wybrane przez siebie utwory solowe na warsztatach?
Jeśli tak - proszę podać tytuły 2 piosenek, które chciałby Pan /-i przygotować na warsztatach i przesłać je pocztą
lub majlowo do dnia do 10.08.2018 r.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Załączam prymkę / zapis nutowy utworu ……………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie Fundacji
PiEA „Promotus” związaną z III Warsztatami Wokalno-Chóralnymi ”Calvaria Cantans” w Górze Kalwarii.
Data i podpis…………………………………………………………………………………………………………………
* Niepotrzebne skreślić
** Zaznaczyć odpowiedni kwadrat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------


Warunkiem zapisu na warsztaty jest przesłanie zgłoszenia do Biura Organizacyjnego V WWCH „Calvaria Cantans”
majlowo na adres: biuro@promotus.pl lub promotus@wp.pl oraz dokonanie wpłaty przekazem pocztowym lub
przelewem na konto Fundacji Promocji i Edukacji Artystycznej „Promotus” przy ul. Szpitalna w; 05-530 Góra
Kalwarii: Bank Spółdzielczy MAZOVIA nr 81 8003 0003 2001 0000 9511 0001 do dnia 10.08.2016 r. włącznie.
Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 10.08.2018 r.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata wpisowego w wysokości:
- 300 zł – w tym obiady w dniach 22 - 25.08.2018 r.
- 250 zł – dla członków chórów Ars Antiqua i Grapa Family, zespołów chóralnych powyżej 10 osób, uczniów i
absolwentów I NSM i Studia „Orfeusz”
- 250 zł – dla osób, które prześlą kartę zgłoszenia do 30 czerwca br. i opłacą warsztaty do dnia 2.07.2018 r.
zgodnie z datą stempla pocztowego lub bankowego. Osoby wpisane na listę uczestników zostaną o tym
niezwłocznie poinformowane telefonicznie lub majlowo do dnia 15.08.2017 r.
Prosimy o zachowanie dowodu wpłaty – może być potrzebny przy rejestracji.
Uwaga: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA (25 osób)
Przyjazd, pobyt i zakwaterowanie w Górze Kalwarii na koszt własny.
Miejsce warsztatów: siedziba I NSM „Orfeusz” w Górze Kalwarii, DPS ul. Szpitalna 1, budynek nr 21.
Szczegóły na stronie: www.promotus.pl
Dodatkowe informacje: telefonicznie 0-502-522-490; lub majlowo
promotus@wp.pl
biuro@promotus.pl
prezes@promotus.pl

