XIII SILESIA GOSPEL FESTIVAL im. Norberta Blachy
14-15.12.2019
REGULAMIN
I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad udziału w Warsztatach Gospel oraz w Koncercie Finałowym
organizowanych w ramach XIII Silesia Gospel Festival im. Norberta Blachy
2. Organizatorem Festiwalu jest Teatr Ziemi Rybnickiej.
3. Festiwal odbędzie się w dniach 14– 15.12.2019 r. w Teatrze Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1,
44-200 Rybnik.
4. W ramach festiwalu odbędą się Warsztaty Gospel dla młodzieży i dorosłych (od 14 roku życia)
oraz Warsztaty Gospel Kids (dla dzieci w wieku 6-13 lat).
5. Wszyscy uczestnicy warsztatów biorą udział w Koncercie Finałowym, który odbędzie się
15 grudnia 2019.
II. Warunki Zgłoszenia:
1. Warunkiem udziału w festiwalu (w Warsztatach oraz w Koncercie Finałowym ) jest rejestracja
i opłacenie swojego udziału poprzez serwis internetowy www.strefazajec.pl lub w kasie
biletowej Teatru Ziemi Rybnickiej.
2. W przypadku osób niepełnoletnich należy dostarczyć oświadczenie opiekuna prawnego na
adres izabarska.tzr@gmail.com .
3. W przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych rejestruje się lider grupy, na karcie zgłoszenia
podaje swoje dane kontaktowe oraz wpisuje imiona i nazwiska wszystkich osób.
4. Karta zgłoszenia grupy oraz oświadczenie opiekuna prawnego są dostępne do pobrania na
oficjalnej stronie festiwalu .
III. Opłaty
1. GOSPEL KIDS:
- wpłata do 31.10.2019 – 40 zł / 1 osoba (grupy powyżej 10 osób - 30 zł/ 1 os.)
- wpłata od 01.11.2019 – 50 zł / 1 osoba (grupy powyżej 10 osób - 40 zł / 1 os.)
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH:
- wpłata do 31.10 2017 – 60 zł / 1 osoba ( grupy powyżej 10 osób 50 zł / 1 os.)
- wpłata od 01.11.2017 - 80 zł / 1 osoba ( grupy powyżej 10 osób 70 zł / 1 os.)
2. W przypadku grup zorganizowanych opłaty należy dokonać na konto bankowe:
PKO BP 36 1020 2528 0000 0102 0434 8454
3. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.
4. Wpłacona kwota NIE PODLEGA ZWROTOWI.
IV. Postanowienia Końcowe:
1. Strój obowiązujący na koncercie finałowym: uczestników warsztatów dla młodzieży i dorosłych
obowiązują czarne stroje, uczestnicy warsztatów Gospel Kids - białe stroje.
2. Plan warsztatów gospel, nazwiska prowadzących oraz wszelkie inne szczegóły dotyczące
festiwalu będą ukazywały się na stronie www.silesiagospelfestiwal.pl

3. Organizator nie zapewnia noclegów oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
materialne powstałe w trakcie festiwalu.
4. Koncert finałowy jest płatny dla publiczności.
5. Wszystkie sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
6. Zgłoszenie udziału do Festiwalu równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo
nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną Warsztatów oraz Koncertu
Finałowego oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez
organizatorów, a także na wykorzystanie wizerunku uczestników w materiałach z turnieju.

