REGULAMIN VIII SZPROTAWSKICH DIVERTIMENTI 2020
Cele warsztatów:
Rozwijanie świadomości, wrażliwości i twórczości w obszarze muzyki, również techniki
wokalnej.
Integracja społeczności muzycznej, wymiana doświadczeń
Prezentacja uczestników podczas koncertu finałowego.
Promowanie kultury wysokiej wśród mieszkańców gminy.
Przedmiot warsztatów:
Przedmiotem warsztatów będą zajęcia z zakresu emisji głosu, interpretacji, pracy w
zespole, pracy z akompaniatorem i ogólnej wiedzy wokalnej. Po sprawdzeniu
predyspozycji muzycznych uczestników, zostają oni przydzieleni do poszczególnych
trenerów wokalnych.
Podczas warsztatów odbywają się koncerty, w tym koncert finałowy, na których prezentują
się wykładowcy warsztatów, uczestnicy i zaproszeni artyści.
Wszystkie działania odbywać się będą w reżimie sanitarnym związanym z COVID-19.
Czas i miejsce warsztatów:
Warsztaty odbędą się w Szprotawie w dniach 10-16 sierpnia.
Część warsztatowa odbywać się będzie w budynku Szprotawskiego Domu Kultury.
Koncerty będące częścią wydarzenia odbywać się będą na terenie gminy Szprotawa.
Koncert finałowy odbędzie się w niedzielę 16 sierpnia przy szprotawskim ratuszu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu warsztatów lub ich odwołania w
przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zajęć, takich jak
zwiększenie obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju.
Zasady uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do Biura
Organizatora do dnia 31 lipca 2020. Obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność
zgłoszeń. 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.
2. Wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz zgodę na wykorzystywanie wizerunku.
3. W warsztatach mogą brać udział wszyscy zainteresowani, którzy ukończyli 13 lat.
W przypadku, gdy uczestnik nie ukończył 18 lat, wymagana jest pisemna zgoda rodziców
lub opiekunów prawnych na udział w warsztatach.

4. Organizator NIE zapewnia noclegu uczestników, może jednak pośredniczyć w
poszukiwaniu miejsc noclegowych w szprotawskich hotelach.
Organizator NIE zapewnia wyżywienia podczas trwania warsztatów, poza napojami i
paczkowanym poczęstunkiem.
5. 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.
6. Udział w koncercie finałowym 16 sierpnia jest obowiązkowy.

Koszty udziału w warsztatach:
400,00zł - udział w warsztatach dla osób spoza Gminy Szprotawa
350,00zł - udział w warsztatach dla mieszkańców Gminy Szprotawa (różnicę pokrywa
Organizator)
Zgłaszający się jest zobowiązany przy zgłoszeniu dokonać częściowej opłaty/zaliczki w
wysokości 100,00zł. Opłata ta nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału w
Warsztatach - za wyjątkiem przypadków losowych. Wpisowe należy wnosić przelewem na
konto Szprotawskiego Domu Kultury: PKO Oddz. w Szprotawie nr konta:
20-1020-5460-0000- 5902-0098-5523.
Pozostałe informacje:

Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
Wszelkie informacje organizacyjne można uzyskać pod numerem tel. 68 376 24 01, 500
202 518, oraz drogą mailową szdk@szdk.pl.
Wszystkie informacje są na stronie internetowej http://www.szdk.pl

