REGULAMIN
IX Warsztatów Gospel CALVARY GOSPEL 2018

Organizatorem warsztatów „Calvary Gospel” jest Fundacja Promocji i
Artystycznej „Promotus” z siedzibą w Górze Kalwarii, przy ul. Szpitalnej 1/21.

Edukacji

IX Międzynarodowe Warsztaty Gospel i Koncert Finałowy CALVARY GOSPEL odbędą się
w dniach 1 i 2 grudnia 2018 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. ks. Sajny 16
w Górze Kalwarii.
1. Cele IX MWG „Calvary Gospel”:
- popularyzacja muzyki gospel oraz wartości chrześcijańskich i ekumenicznych
- wymiana doświadczeń repertuarowych i wykonawczych
- podnoszenie poziomu artystycznego zespołów chóralnych działających na terenie
Gminy Góra Kalwaria i Powiatu Piaseczyńskiego
- zainteresowanie społeczności lokalnej, w tym młodzieży i dzieci z Gminy Góra
Kalwaria, czynnym uprawianiem muzyki chóralnej
2. Założenia IX MWG „Calvary Gospel”:
- do udziału w warsztatach mogą się zgłaszać osoby dorosłe, dzieci i młodzież bez
względu na wiek, płeć, wyznanie i wykształcenie muzyczne
- warsztaty poprowadzą: Elvis Ediagbonya, Marsha Otondi i Joanna Wątor
- w koncercie finałowym chórowi towarzyszyć będą muzycy sesyjni
3. Program warsztatów obejmie dwa dni zajęciowe wg następującego planu:
- w sobotę 1 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w ZSO w Górze Kalwarii odbędzie się
akredytac ja uczestników i pierwszy dzień warsztatów (do godz. 18.30 z przerwą
obiadową)
- w niedzielę 2 grudnia 2018 r.
• godz. 9.30 w ZSO w Górze Kalwarii rozpocznie się drugi dzień zajęć
warsztatowych
• o godz. 15.00 w hotelu KOSZARY Arche-Hotel odbędzie się próba akustyczna
oraz próba generalna do koncertu finałowego
• o godz. 18.00 w hotelu KOSZARY Arche-Hotel odbędzie się Koncert Finałowy
VIII Warsztatów „Calvary Gospel”; wezmą w nim udział wszyscy uczestnicy
warsztatów oraz instruktorzy i muzycy gospel.
4. Warunkiem udziału w warsztatach jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na
adres Organizatora do dnia 25 listopada 2018 r. włącznie oraz wpłata wpisowego
przelewem na konto Fundacji PiEA „Promotus” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26
listopada 2018 r.
5. W ramach opłaty wpisowego każdy uczestnik warsztatów otrzyma napoje zimne
i gorące oraz obiad podczas obu dni warsztatowych, materiały promocyjne i reklamowe
(m.in. teksty i nuty piosenek).
6. Wysokość wpisowego (w tym opłata za obiady) podczas obu dni warsztatowych
wynosi:
a) za osobę dorosłą
- 100 zł od osoby
b) grupy zorganizowane od 12 osób
- 90 zł od osoby
c) młodzież, dzieci i studenci do lat 25
- 90 zł od osoby
d) dzieci i młodzież ze szkół z Gminy Góra Kalwaria
- 75 zł od osoby
UWAGA! pomieszczenia ZSO w Górze Kalwarii, w których odbywać się będą warsztaty ,
SĄ MONITOROWANE.
Karty i wpłaty należy przesyłać:
a) pocztą elektroniczną na adres Fundacji: promotus@wp.pl lub na
adres: apuaczmarkowska@gmail.com
b) dodatkowych informacji udziela Prezes Fundacji „Promotus”:
Aleksandra Puacz-Markowska pod numerem: 0-502-522-490;
c) Konto Fundacji Promocji i Edukacji Artystycznej „Promotus”:
Mazovia Bank Spółdzielczy 81 8003 0003 2001 0000 9511 0001

