KARTA ZGŁOSZENIOWA

do uczestnictwa w wybranych warsztatach
organizowanych w ramach konkursu
WSPARCIE ZESPOŁÓW LUDOWYCH I GRUP ŚPIEWACZYCH 2022
Kartę zgłoszeniową prosimy odesłać pocztą elektroniczną lub zwykłą w
terminie do 1 lipca 2022r. na adres podany w informacjach do kontaktu.
INFORMACJE O ZESPOLE
NAZWA ZESPOŁU

NAZWA INSTYTUCJI, PRZY
KTÓREJ DZIAŁA ZESPÓŁ

FORMA, W JAKIEJ DZIAŁA
ZESPÓŁ

o
o
o
o

STOWARZYSZENIE
KGW
GRUPA NIEFORMALNA
INNE, JAKA ……………………………………………………
………………………………………………………………………..




LICZBA CZŁONKÓW ……………………….
LICZBA CZŁONKÓW W PRZEDZIALE WIEKOWYM:
Od 6 do 10 lat ………………………..
Od 11 do 18 lat ………………………..
Powyżej 18 lat ……………………….

MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY I POCZTA

ULICA I NUMER
NUMER TELEFONU
E-MAIL
DANE DOTYCZĄCE
CZŁONKÓW ZESPOŁU

ROK POWSTANIA
ZESPOŁU

INFORMACJE O UDZIALE W WARSZTATACH
Proszę o wskazanie, w jakich warsztatach zespół weźmie udział.
Można wziąć udział we wszystkich warsztatach lub minimum w trzech z sześciu
zaproponowanych
1.Warsztaty śpiewacze z zakresu
kształcenia śpiewu i emisji głosu –
termin warsztatów czerwiec-lipiec 2022r.
(proszę podać ilość uczestników)
2.Warsztaty ze specjalistą ds.
akompaniamentu i śpiewu – termin
warsztatów lipiec 2022r.
(uczestnicy – akompaniator oraz 2-3
przedstawicieli z zespołu))
3.Konsultacje indywidualne z głównym
instruktorem ds. muzyki ludowej –
termin konsultacji ustalany indywidualnie
(akompaniatorzy zespołów)
4.Warsztaty choreograficzne – termin
wrzesień – październik 2022r.
(proszę podać ilość uczestników)
5.Warsztaty ze specjalistami z dziedziny
etnografii – termin wrzesień – październik
2022r
(proszę podać ilość uczestników)
6.Warsztaty z zakresu zakładania i
prowadzenia stowarzyszeń, fundacji
oraz z zakresu pozyskiwania środków
pomocowych – termin wrzesień –
październik 2022r
(kierownicy zespołów, przedstawiciele
zespołów)
Udział w badaniach dotyczących
pochodzenia, historii i dorobku
zespołów ludowych – termin czerwieclistopad 2022r.
(kierownicy zespołów, przedstawiciele
zespołów)
UDZIAŁ W BADANIACH JEST
OBOWIĄZKOWY

KIEROWNICTWO ZESPOŁU
IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA
ZESPOŁU
NUMER TELEFONU
ADRES MAILOWY
IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA
MUZYCZNEGO
IMIĘ I NAZWISKO CHOREOGRAFA

OSOBA DO KONTAKTU Z ZESPOŁEM
IMIĘ I NAZWISKO
NUMER TELEFONU
E-MAIL

Wypełnienie i złożenie Karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w
programie „WSPARCIE ZESPOŁÓW LUDOWYCH I GRUP ŚPIEWACZYCH 2022” oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zespołu na potrzeby organizacji,
promocji programu i na potrzeby działalności Regionalnego Centrum Animacji Kultury
w Zielonej Górze.

…………………………………………………………………………………
Data i podpis dyrektora / kierownika zespołu lub instytucji patronującej

