V Szprotawskie Divertimenti 2017

REGULAMIN

REGULAMIN:

7. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

1. Organizatorem warsztatów wokalnych „Szprotawskie
Divertimenti 2017” jest Szprotawski Dom Kultury.

8. W przypadku, gdy uczestnik nie ma ukończonych 18 lat,
wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w
warsztatach.

2. W warsztatach wokalnych „Szprotawskie Divertimenti”
mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.
3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej
karty zgłoszenia do Biura Organizatora do dnia 28.07.2017.
Kartę można wysłać drogą mailową na adres szdk@szdk.pl,
lub pocztą tradycyjną: Szprotawski Dom Kultury, ul.
Mickiewicza 1 67-300 Szprotawa. Zgłoszenia nie będą
przyjmowane telefonicznie.
4. Do karty zgłoszenia należy dołączyć 1 utwór demo.
Repertuar dowolny.
5. Udział w warsztatach jest płatny i wynosi:
750zł - udział w warsztatach, nocleg i wyżywienie
lub
300zł - udział w warsztatach
Zgłaszający się jest zobowiązany przy zgłoszeniu dokonać
częściowej opłaty/zaliczki w wysokości 200,00zł. Opłata ta
nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału w
Warsztatach. Wpisowe należy wnosić przelewem na konto
Szprotawskiego Domu Kultury: PKO Oddz. w Szprotawie nr
konta: 20-1020-5460-0000- 5902-0098-5523.
6. Uczestnik przygotowuje nuty dla akompaniatora do dwóch
wybranych przez siebie utworów, na których będzie
pracował podczas warsztatów. W przypadku braku nut,
konieczne jest przygotowanie wybranych utworów na
płycie lub pendrive.

9. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
10. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa w
koncercie finałowym, który odbędzie się 20 sierpnia.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania
nagrań audio-video oraz zdjęć z wizerunkiem uczestników,
zarejestrowanych w trakcie warsztatów, dla potrzeb
promocyjnych i reklamowych.
12. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
Wszelkie informacje organizacyjne można uzyskać pod
numerem tel. 68 376 24 01, oraz drogą mailową szdk@szdk.pl.
Wszystkie informacje są na stronie internetowej http://
www.szdk.pl
Kiedy:

14-21 sierpnia 2017

Gdzie:

Szprotawa

Informacje:

Karta zgłoszenia, regulamin oraz
ramowy program warsztatów dostępne
są na stronie internetowej szdk.pl oraz
profilu facebookowym Szprotawski
Dom Kultury. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod numerem 68 376
24 01 lub drogą mailową szdk@szdk.pl.

