KARTA ZGŁOSZENIA
XXIX FESTIWAL GRUP ŚPIEWACZYCH
„ZIEMIA I PIEŚŃ” 2021
Nazwa zespołu...........................................................................................................................
Adres zespołu: miejscowość …..................................ul...........................................................
woj..................................................................................... tel. kontaktowy..............................
Imię i nazwisko kierownika zespołu …...................................................................................
tel........................................................... e-mail ………………………………………………
Liczba wykonawców …........................... + osoby towarzyszące np. kierowca.....................
Przewidywany dzień i godzina przyjazdu do Szprotawy …..................................................
Zakwaterowanie zespołu (wpisać ilość nocujących kobiet i mężczyzn)
02/03 lipca

kobiety ….............mężczyźni …..............

03/04 lipca

kobiety ….............mężczyźni …..............

Zespoły chcące korzystać z wyżywienia (wpisać ilość osób):
02 lipca (piątek)

kolacja ………

03 lipca (sobota)

śniadanie ……

04 lipca (niedziela) śniadanie ……….

obiad …………

kolacja ……….

obiad …………..

Kategoria, w której wystąpi zespół (wybór zaznaczyć krzyżykiem)
 A pieśni/piosenki tradycyjne
 B pieśni/piosenki napisane współcześnie lub inspirowane folklorem
Wykonywany repertuar:
Lp
.

Tytuł utworu

Autor tekstu

Autor muzyki
(lub opracowania)

Utwory prezentowane podczas festiwalu
1.

2.

3.

A’capella lub instrumenty
akompaniujące (podać jakie)

Informacja o zespole - zostanie wykorzystana do celów prezentacji podczas przeglądu
(może być na osobnej kartce)

Deklaracja uczestnictwa w dodatkowych przedsięwzięciach realizowanych w trakcie
Festiwalu (zaznaczyć krzyżykiem):
1. Udział w konkursie „Biesiada pod nóżkę”

□ tak

□ nie

Repertuar i zapotrzebowanie techniczne

Chęć skorzystania z ciepłego posiłku podczas biesiad (finansowanego przez Organizatora)
(wpisać ilość osób):

02 lipca (piątek)

………

03 lipca (sobota)

………

04 lipca (niedziela) ……….

2. Udział w korowodzie (przejście ulicami Szprotawy) – 4 lipca

□ tak

□ nie

3. Udział we mszach św. na terenie Dekanatu (4 lipca ). Organizator nie zapewnia przejazdu
do poszczególnych kościołów.

□ tak

□ nie

Kościoły znajdujące się na terenie Dekanatu (odległość w km od SzDK):
• Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Szprotawie - (5 km)
• Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie
• Parafia pw. Świętej Rodziny w Wiechlicach - (4 km)
• Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Dzikowicach - (4 km)
• Kościół pw. Świętego Bartłomieja w Borowinie - (9 km)
• Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym - (16 km)
• Kościół pw. WNMP w Lesznie Dolnym - (12 km)
• Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Siecieborzycach - (15 km)
• Kościół pw. MB Rokitniańskiej i św. Michała w Witkowie - (6 km)

Chęć zaśpiewania wybranych fragmentów Mszy Św. lub pieśni religijnych (podać tytuły
lub fragmenty Mszy Św.)

□ tak

□ nie

Repertuar:

Oświadczam także, że zapoznałem/am się z Regulaminem Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” i
akceptuję jego postanowienia.

……...............................

……....................................

(podpis kierownika zespołu)

(pieczątka instytucji delegującej

