
KARTA ZGŁOSZENIA  
 

PRZEGLĄD CHÓRÓW GOSPELOWNIA 
24 listopada 2018 (SOBOTA) 

 

 
1. ZGŁOSZENIE 

1 PEŁNA NAZWA ZESPOŁU   

2 
ADRES ZESPOŁU DO KORESPONDENCJI  
(ul, kod, miejscowość) 

  

3 ADRES EMAIL DO ZESPOŁU   

4 RODZAJ ZESPOŁU  
(żeński, męski, młodzieżowy - zakreślić)   

5 LICZBA WYKONAWCÓW   

6 IMIĘ I NAZWISKO DYRYGENTA   

7 
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY  
KONTAKTOWEJ / MENAGER 

  

8 
ADRES DO KORESPONDENCJI DO  
DYRYGENTA / OSOBY KONTAKTOWEJ 
(ul, kod, miejscowość) 

  

9 
TELEFON DO DYRYGENTA + 
OSOBY KONTAKTOWEJ 

  

10 EMAIL DO DYRYGENTA + OS. KONTAKT.  

 
 

2. REPERTUAR (Wpisać 5 utworów) 

Podczas przesłuchania 3 utwory: najlepiej 2 utwory gospel, 1 może być inny gatunek. 
W przypadku wygrania przegladu chór będzie mógł wykonać 4 utwory na koncercie finałowym (około 20 min). 

Lp. Tytuł utworu Nazwisko i imię kompozytora                  
Nazwisko i imię autora tekstu        

( choreografii, opracowania, tłumaczenia )                      
Czas 

trwania 

1       
  

2       
  

3       
  

4       
  

5       
  

UWAGA! Przesłuchanie trwa nie dłużej niż 20 min.  
 
 

3. NAGRANIE  
Nie starsze niż 3 lata. Wysyłka: a) drogą mailową: link/ mp3, b) pocztą tradycyjną (list): nagranie na CD 
wysłane (proszę zakreślić odpowiednie). 

 

4. POTWIERDZENIE ZAPŁATY (drogą mailową, wraz z kartą zgłoszenia). 



 
 

5. KRÓTKA HISTORIA CHÓRU  
Rok powstania, udział w przeglądach, nagrody, nagrania, informacje o dyrygencie itp. – informacje do 
wykorzystania w programie konkursu. 
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6. FOTOGRAFIA CHÓRU  
Rozdzielczość zdjęcia 300 dpi, drogą mailową załączyć wraz z kartą zgłoszenia. 
 

 
Uwaga: 
Rezygnacja z udziału w KOKNURSIE lub zmiana liczby członków zespołu powinna być zgłoszona pisemnie do biura Fundacji 
Pro Novis do dnia 11.11.2018 r. 
 
 

Dane do faktury (w przypadku potrzeby FV proszę wpisać dane poniżej): 
Nazwa...........................................................................................................................................Adres (ul, kod, 
miejscowość)…………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................................................
............NIP.................................................................................................... 
 
 

 
 

WAŻNE DATY: 
 

11 LISTOPADA 2018  – ostateczny termin przysłania karty zgłoszenia oraz opłaty za uczestnictwo w KONKURSIE CHÓRÓW  

18 LISTOPADA 2018  - decyzja o zakwalifikowaniu chórów (zostanie przesłana drogą elektroniczną, zwykle maksymalnie w ciągu 7 dni od   

    dostarczenia wymaganych dokumentów). 

24 LISTOPADA 2018  – KONKURS CHÓRÓW GOSPELOWNIA 

24-25 LISTOPADA 2018  – XVI POZNAŃSKIE WARSZTATY GOSPEL 

26 LISTOPADA 2017  – KONCERT FINAŁOWY FESTIWALU GOSPELOWANIA, ZWYCIĘZKI CHÓR ZAPREZENTUJE 4 UTWORY.   

 
 

Wypełnienie niniejszego zgłoszenia przez opiekuna grupy/ dyrygenta oznacza, że: 
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Pro Novis (Administrator danych) z siedzibą w Suchym 
Lesie, 62-002 przy ul. Śnieżnej 9a, w celach: rejestracji na warsztaty, otrzymywania korespondencji/ tel. lub wiadomości sms o bieżącym 
oraz przyszłych wydarzeniach gospelowych, a także na przetwarzanie tych danych przez internetowy system rejestracji i program do 
masowej korespondencji emailowej. Fundacja Pro Novis informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Każda 
zarejestrowana osoba ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia 
pisemnego, żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu do organu 
nadzorczego wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Podpis opiekuna grupy/dyrygenta:…………………………………………….  

 


