27. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych
ŚWIĘTO DZIECI GÓR
Nowy Sącz, 21-28 lipca 2019
KARTA ZGŁOSZENIA

Pełna nazwa zespołu:

Zgłaszamy udział w 27. Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI
GÓR w dniach 21-28 lipca 2019 r. w Nowym Sączu, potwierdzamy znajomość regulaminu Festiwalu
i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.

/pieczątka, podpis kierownika zespołu/

I. INFORMACJE O ZESPOLE
kraj:

miejscowość:

region etnograficzny:

nazwa instytucji patronującej:

dane teleadresowe zespołu - do korespondencji:
adres:
ulica:
numer domu:
kod pocztowy:
telefon:
fax.:
e-mail:

numer lokalu:
miejscowość:

strona internetowa zespołu, media społecznościowe:

dane osoby kierującej zespołem:
imię i nazwisko:
funkcja:
adres:
telefon:
e-mail:
w sprawach organizacyjnych dotyczących udziału w Festiwalu prosimy o kontakt z osobą:
imię i nazwisko:
funkcja:
telefon, e-mail:

LICZBA CZŁONKÓW ZESPOŁU:
(dzieci, kapela, kierownictwo, opieka, kierowcy - wszyscy uczestnicy)

dzieci:
muzycy:
dorośli:

dziewczynki:
chłopcy:
kobiety:
mężczyźni:
kobiety:
mężczyźni:

przedział
wieku (od-do):
przedział
wieku (od-do):

ogólna liczba wszystkich
członków zespołu - suma:

!!! Ogólna liczba członków grupy (wraz z osobami towarzyszącymi i kierowcami autokaru) nie może przekraczać 40 osób !!!

II. PRZYJAZD ZESPOŁU
Przyjazd zespołu do Nowego Sącza przewidziany jest na 20 lipca 2019 (sobota)
w godzinach popołudniowych - około godziny 16.00:
Miejsce przyjazdu:
Nowy Sącz - ul. Nadbrzeżna 34
Hala Widowiskowo-Sportowa
BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU
!!! Jeśli z jakichś powodów zespół nie może przyjechać w określonym wyżej terminie,
prosimy o powiadomienie o tym najpóźniej 48 godzin wcześniej !!!
Kontaktowy numer telefonu w czasie podróży zespołu ze swojej miejscowości do Nowego Sącza:

•

dot. zespołów zagranicznych:

Rodzaj transportu:
Przewidywany termin / czas wyjazdu z kraju:
Miejsce przekraczania granicy lub docelowy port lotniczy w Polsce:
Przewidywany czas przyjazdu do Polski (samolot) lub do Nowego Sącza (autobus):
Przewidywany czas powrotu - wyjazdu z Polski (samolot) lub z Nowego Sącza (autobus):

Uwagi organizacyjne - istotne z punktu widzenia zespołu

III. INFORMACJE O PROGRAMIE / REPERTUARZE
Tytuł programu:
Opis programu - wyszczególnienie tańców, pieśni, gier i zabaw oraz ich krótka charakterystyka:

Imię i nazwisko instruktora / choreografa zespołu:

IV. SKŁAD KAPELI (ZESPOŁU INSTRUMENTALNEGO AKOMPANIUJĄCEGO):
Proszę wymienić i opisać poszczególne instrumenty:

Szczególne potrzeby techniczne:

Imię i nazwisko kierownika kapeli:

V. DZIEŃ NARODOWY

(Regulamin: pkt. I/9)

a) propozycja zespołu dotycząca programu dodatkowego w czasie swojego dnia narodowego.
Dotyczy prezentacji kultury swojego regionu w formach pozascenicznych:

b) jakiej pomocy w realizacji dnia narodowego zespół oczekuje od organizatora:

VI. DZIEŃ U POLSKICH PRZYJACIÓŁ

(Regulamin: pkt. I/10)

Propozycja zespołu polskiego dotycząca organizacji dnia w swojej miejscowości:

VII. WYŻYWIENIE
Proszę wymienić oczekiwania dotyczące posiłków, np. kuchnia wegetariańska, diety, napoje:

!!! Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę
na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych MCK SOKÓŁ oraz ich przetwarzanie zgodnie z zasadami
organizacyjnymi wynikającymi z działalności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowy Sączu.

________________________
/podpis kierownika zespołu/

Biuro Organizacyjne Festiwalu ŚWIĘTO DZIECI GÓR
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 4482610
fax. +48 18 4482611
e-mail: sdg@mcksokol.pl, kontakt@mcksokol.pl

www.swietodziecigor.pl

