WARSZTATY MUZYCZNE

CHEŁMŻA 15-17 KWIETNIA 2016

REGULAMIN
1. Organizatorem Warsztatów Muzycznych „Droga do Krakowa” jest Parafia
p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży oraz zespół NEW LIFE'm. Współorganizatorem
jest Chełmżyński Ośrodek Kultury.
2. Warsztaty odbywają się w dniach 15-17 kwietnia 2016 roku w Parafii
p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży, ul. Tumska 14 87-140 Chełmża
oraz w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury, ul. Bydgoska 7 87-140 Chełmża.
3. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg warsztatów jest Tomasz Niżygorocki,
tel.: 509-793-987 e-mail: warsztatychelmza@gmail.com
4. Warsztaty odbywają się w celu lepszego przygotowania się do XXXI Światowych Dni
Młodzieży Kraków 2016, mają charakter religijny, formacyjny, edukacyjny
oraz kulturotwórczy.
5. Warsztaty mają na celu doskonalenie technik wokalnych i instrumentalnych uczestników,
poznawanie nowego repertuaru i przygotowanie programu koncertowego.
6. Warsztaty służą pobudzeniu kreatywności uczestników do działania poprzez wspólne
przygotowanie części repertuaru na koncert, który odbędzie się 24 lipca 2016 roku
w Chełmży, z okazji planowanych obchodów XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków
2016, jego organizację i promocję.
7. Warsztaty prowadzone są przez muzyków z zespołu NEW LIFE'm.
8. Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się czynnie muzyką w Diecezji Toruńskiej,
a szczególnie w Dekanacie Chełmżyńskim i poza jej granicami.
9. Warsztaty skierowane są do wokalistów i instrumentalistów według poszczególnych klas:


śpiew solo,



chór,



gitara,



bas,



instrumenty klawiszowe, dęte i smyczkowe,



perkusja.

10. Warsztaty przebiegają, według podanego wcześniej programu i kończą się wspólną
Mszą św. i koncertem w Bazylice Konkatedralnej w Chełmży, 17 kwietnia 2016 roku
o godzinie 18.00.

11. Koszt uczestnictwa w warsztatach to 50 zł od osoby. Opłata zawiera:


koszt zajęć warsztatowych,



opłatę wpisową,



koszt materiałów.

12. Opłatę
wpisową
w
wysokości
20
zł.
należy
wpłacić
na
konto:
Parafia p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży, ul. Tumska 14, 87-140 Chełmża,
nr konta: 55 9484 1017 0203 8526 2002 0001 lub w biurze parafialnym. Pozostałą kwotę
należy wpłacić najpóźniej w pierwszy dzień warsztatów. W przypadku niepojawienia się
uczestnika na warsztatach opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
13. Materiały otrzymane w czasie warsztatów stają się własnością uczestnika.
14. Aby zgłosić chęć udziału w warsztatach należy wysłać formularz zgłoszeniowy
na adres warsztatychelmza@gmail.com lub na adres Parafii, a także dokonać opłaty
wpisowej do dnia 31 marca 2016 roku. Osoby nieletnie zobowiązane są dołączyć zgodę
rodzica, bądź prawnego opiekuna na wzięcie udziału w warsztatach.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji uczestników pod kątem umiejętności
wokalnych
bądź
instrumentalnych.
W
powyższym
celu
mogą
poprosić
o zaprezentowanie swoich umiejętności na żywo bądź na nagraniu. W przypadku
niezakwalifikowania uczestnika opłata wpisowa zostanie zwrócona.
16. Organizatorzy pomagają w znalezieniu bazy noclegowej i żywieniowej nie ponosząc
kosztów noclegów i wyżywienia uczestników.

