REGULAMIN
XI Warsztatów Gospel CALVARY GOSPEL 2021

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

Edukacji

XI Międzynarodowe Warsztaty Gospel i Koncert Finałowy CALVARY GOSPEL odbędą się
w dniach 20 - 21 listopada 2021 w Górze Kalwarii.
1. Cele XI 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 XI 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: Donna Brown i Joanna Wątor
- w koncercie finałowym chórowi towarzyszyć będą muzycy sesyjni
3. Program warsztatów obejmie dwa dni zajęciowe wg następującego planu:
- w sobotę 20 listopada 2021 r.
• godz. 9.00 w KOSZARY Arche-Hotel w Górze Kalwarii odbędzie się akredytacja
uczestników i pierwszy dzień warsztatów (do godz. 18.30 z przerwą obiadową)
• godz. 20.00 w hotelu KOSZARY Arche-Hotel odbędzie się Gospel Jam Session
(wstęp i obsługa gastronomiczna dla chętnych, możliwa dodatkowa odpłatność)
- w niedzielę 21 listopada 2021 r.
• godz. 9.30 w Koszary Arche-Hotel w Górze Kalwarii rozpocznie się drugi dzień
zajęć warsztatowych
• o godz. 15.00 w Sali Widowiskowej OSiR w Górze Kalwarii odbędzie się próba
akustyczna oraz próba generalna do koncertu finałowego
• o godz. 18.00 w Sali Widowiskowej OSiR w Górze Kalwarii odbędzie się
Koncert Finałowy XI 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 oraz wpłata darowizny na cele statutowe przelewem na konto
Fundacji PiEA „Promotus” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2021 r.
5. Każdy uczestnik warsztatów wnosząc darowiznę ma zagwarantowane napoje zimne
i gorące oraz obiady podczas obu dni warsztatowych, materiały promocyjne i reklamowe
(m.in. teksty i nuty piosenek).
6. Minimalna wysokość darowizny wynosi:
• za osobę dorosłą
- 100 zł
• grupy zorganizowane od 10 osób
- 90 zł od osoby
• dzieci, młodzież i studenci do lat 25
- 90 zł od osoby
• dzieci i młodzież ze szkół z Gminy Góra Kalwaria uczestniczą w warsztatach
po uprzednim zgłoszeniu bez konieczności wpłaty darowizny. Jednak, jeśli chcą
skorzystać z obiadów, powinni wnieść opłatę obiadową w wysokości 40 zł
w terminie do 12 listopada 2021 r.
W przypadku wpłaty darowizny w terminie do dnia 15 października 2021 r.
minimalna jej wysokość jest pomniejszona o 10%.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Fundacji: promotus@wp.pl
lub na adres: apuaczmarkowska@gmail.com
Dodatkowe informacje pod numerem: 502 522 490;
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