REGULAMIN I PROGRAM
WARSZTATÓW MUZYCZNYCH z GOSPEL RAIN
…BY ŚWIAT USŁYSZAŁ 2017
Informacje ogólne:
1.

Organizator:
Organizatorem Warsztatów Muzycznych jest: Stowarzyszenie „…by Świat usłyszał, (osoba do kontaktu:
Joanna Jaskółowska tel 501818579 ), ewangelizacja.ostroda@wp.pl
oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

2.

Termin:
16-18 czerwca 2017 – warsztaty muzyczne
18 czerwca 18:30 – Koncert przed gwiazdą, 19:00 – Koncert Gospel Rain i uczestników warsztatów



3.

Miejsce warsztatów: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych, ul. Grunwaldzka 14,
Ostróda.

4.

Cel: Organizator zaprasza do uczestnictwa młodych ludzi zainteresowanych muzyką uwielbienia,
doskonaleniem swojego warsztatu, możliwością pracy z profesjonalnym zespołem oraz wystąpieniem na
scenie ostródzkiego amfiteatru podczas V Koncertu Ewangelizacyjnego „…by Świat usłyszał” 18 czerwca
2017.

5.

Oficjalnym źródłem informacji na temat warsztatów i Koncertu jest strona
internetowa: www.byswiatuslyszal.pl oraz www.facebook.com/byswiatuslyszal

6.

Prowadzącymi warsztaty są muzycy z zespołu GOSPEL RAIN

7.

Program warsztatów:
16 czerwca – piątek
Szkoła ZPSWR (ul. Grunwaldzka 14)
15:30 – 17:00 Rejestracja uczestników
16:00 – 17:00 Próba warsztatowa dziecięca
17:00 – 19:00 Warsztaty muzyczne
Kościół par. Niep. Pocz. Najświętszej Maryi Panny (róg ul. Sienkiewicza i Czarnieckiego)
20:00 – 21:00 Msza Święta na rozpoczęcie warsztatów
17 czerwca – sobota
Szkoła ZPSWR (ul. Grunwaldzka 14)
10:00 – 11:30 Próba warsztatowa z dziećmi
11:30 – 13:30 Warsztaty
13:45 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 18:30 Warsztaty
Parafia Niep. Pocz. Najświętszej Maryi Panny (róg ul. Sienkiewicza i Czarnieckiego)
19:00 – 20:00 Msza Święta
20:00 – 21:15 Gofer Party
21:15 – 21:30 Apel Jasnogórski
18 czerwca – niedziela
Parafia Niep. Pocz. Najświętszej Maryi Panny (róg ul. Sienkiewicza i Czarnieckiego)
8:40 – 9:00 Rozśpiewanie w kościele
9:00 – 10:00 Msza Święta
10:00 – 11:00 Spotkanie z Patrycją Hurlak, aktorką, autorką książki „Nawrócona Wiedźma”

Szkoła ZPSWR (ul. Grunwaldzka 14)
11:00 – 13:30 Warsztaty
13:45 – Obiad
Amfiteatr:
14:45 – 16:00 Próba na scenie – zespół Gospel Rain
16:00 – 17:00 Próba na scenie – chór Gospel Rain
17:00 – 17:40 Próba na scenie – Gospel Rain i uczestnicy warsztatów
17:40 – 18:10 Próba na scenie – Gospel Rain i chór dziecięcy
18:15 – 18:30 Modlitwa przed koncertem
KONCERT:
18:30 – 19:00 Support
19:00 – 20:45 Gospel Rain z uczestnikami warsztatów
8. Koncert:
Koncert „…by Świat usłyszał” odbędzie się 18 czerwca o godzinie 18:30 w ostródzkim amfiteatrze.
Będzie to koncert zespołu Gospel Rain z udziałem uczestników warsztatów muzycznych oraz dzieci.
Koncert poprowadzi pani Patrycja Hurlak – aktorka, autorka książki „Nawrócona Wiedźma”. Koncert ma
charakter otwarty. Wstęp wolny.
9. Warunki uczestnictwa w warsztatach i koncercie:
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online (dostępny na stronie internetowej) oraz przywiezienie
podpisanej przez rodzica (dotyczy niepełnoletnich) zgody na udział w warsztatach (zgoda dostępna jest
na stronie http://www.byswiatuslyszal.pl/wp-content/uploads/2017/04/zgoda-rodzica.pdf .
Dokonanie wpłaty za udział zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Zgłoszenie jest ważne dopiero po przyjęciu wpłaty przez Organizatora.
Wysłanie potwierdzenia przelewu na maila ewangelizacja.ostroda@wp.pl (w przypadku wpłaty na
konto)
Udział we wszystkich zajęciach
Dzieci do 6 klasy szkoły podstawowej uczestniczą w wybranych punktach programu warsztatów,
warsztaty dla dzieci są bezpłatne. Do udziału w próbach i koncercie potrzebna jest pisemna zgoda
rodzica.








10. Koszt uczestnictwa, płatność:
20zł – koszt warsztatów przy zapisie do 20 maja.
30 zł – zgłoszenia po 20 maja.
Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia:
Obiad 10zł w sobotę i niedzielę
Sposób płatności: 20zł do 20 maja lub 30zł do 12 czerwca wpłata na konto STOWARZYSZENIE …BY ŚWIAT
USŁYSZAŁ nr konta 88 1240 2555 1111 0010 7166 7974 z dopiskiem „NA CELE STATUTOWE – warsztaty
muzyczne” lub wpłata gotówką bezpośrednio u organizatora. Pozostała część wpłaty (za posiłki) – wpłata na
konto lub gotówką w biurze warsztatów w dniu rozpoczęcia.
Wpłata nie podlega zwrotowi. W przypadku wpłat na konto należy przywieźć ze sobą potwierdzenie przelewu.





11. Postanowienia końcowe:
Warsztaty i Koncert mają charakter religijny, w związku z tym całkowicie zabronione jest spożywanie
alkoholu oraz zażywanie innych używek.
Koszt szkód poczynionych przez uczestnika pokrywa uczestnik lub opiekun prawny uczestnika
warsztatów.
Dane osobowe uczestników są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich w
Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w warsztatach. Administratorem danych jest
Organizator, który będzie przetwarzać dane tylko i wyłącznie w celach związanych z organizacją
koncertów i warsztatów „…by Świat usłyszał”.

