XIV SILESIA GOSPEL FESTIVAL im. Norberta Blachy
11-12.12.2021
REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad udziału w Warsztatach Gospel oraz w Koncercie Finałowym organizowanych
w ramach XIV Silesia Gospel Festival im. Norberta Blachy
2. Organizatorem Festiwalu jest Teatr Ziemi Rybnickiej.
3. Festiwal odbędzie się w dniach 11– 12.12.2021 r. w Teatrze Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny im. Kazimierza
Kutza 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 12 grudnia 2021.
II. Warunki Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia osób indywidualnych przyjmujemy wyłącznie przez portal Strefa Zajęć.
2. Zgłoszenia grup zorganizowanych dokonuje lider grupy poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionej Karty
Zgłoszenia na adres Biura Organizacyjnego festiwalu.
3. Obowiązkiem każdego uczestnika jest dostarczenie w dniu rozpoczęcia Festiwalu wypełnionego Oświadczenia
Uczestnika. W przypadku uczestników niepełnoletnich Oświadczenie wypełniają opiekunowie prawni.
III. Opłaty
1. Opłaty za udział w warsztatach wynoszą odpowiednio:
Zgłoszenie indywidualne

Zgłoszenia Grupowe
(powyżej 10 os.)

dzieci (grupa Gospel Kids)

50 zł

40 zł

młodzież i dorośli

80 zł

70 zł

GRUPA

2.
3.
4.
5.
6.

Uczestnicy indywidualni regulują należność za pomocą portalu strefazajec.pl lub w kasie biletowej TZR.
W przypadku grup zorganizowanych opłaty należy dokonać na konto bankowe:
PKO BP 36 1020 2528 0000 0102 0434 8454
Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność wpłat.
Wpłacona kwota NIE PODLEGA ZWROTOWI (za wyjątkiem warunków określonych poniżej).
W przypadku odwołania /przesunięcia Festiwalu na inny termin wszystkie wpłaty wniesione przez uczestników
zostaną zwrócone a zapisy unieważnione.

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. Festiwal będzie rozegrany zgodnie z aktualnie obowiązującym reżimem sanitarnym i wytycznymi GIS.
Organizator zobowiązuje się do do przesłania uczestnikom aktualnych Wytycznych Sanitarnych dla uczestników
zajęć artystycznych w Teatrze Ziemi Rybnickiej do dnia 8 grudnia 2021r.

