
Drogi uczestniku!  

Dziękujemy za Twoje zgłoszenie do naszego projektu Warsztaty Gospel. Gospelowy chór dla każdego.  
W poniższym linku znajduje się formularz rejestracyjny, który prosimy wypełnić.  

Poniżej znajdziesz kilka informacji o tym, co Cię czeka:  

● Po zakończeniu rejestracji uczestników, w kolejnej wiadomości otrzymasz link z materiałami, które najlepiej  - POBIERZ OD RAZU - nie 
zwlekaj, bo link wygasa,  

Co znajdziesz w naszych materiałach:  

Filmiki dla Ciebie, w których trochę opowiemy sobie w skrócie o tym, jak śpiewać, aby potem lepiej rozśpiewać  się razem. Znajdziesz tam 
też teksty piosenek, podkłady,  do których chcemy, abyś nagrał wybrany przez siebie głos. Aby ułatwić Ci pracę, zamieściliśmy także filmik z 
podkładem, nagranym głosem i instruktorem, który będzie dyrygował, abyś wiedział/wiedziała, kiedy wejść i tego właśnie razem z nami się 
nauczył.  

Poniżej kilka wskazówek do tworzenia Twojego nagrania:  

●  Nagrania prosimy wykonać w poziomie, najlepiej w jakości full HD jeżeli to możliwe,  
 

● Nagrywanie prosimy wykonywać w pomieszczeniu gdzie jest dywan, meble - nie może to być łazienka, kuchnia czy                  
hol, gdzie jest dosyć dużo pogłosu,  

 
●  Kadr nagrania powinien być ustawiony dosyć blisko,  

 
●  Klaśnięcie, które pojawia się na początku nagrań we wskazanym miejscu, musi  być widoczne, 

  
    ●  Technicznie- najwygodniej będzie kiedy puścisz sobie nagranie przez słuchawki  

 
np. podłączone do komputera, a wideo nagrywać będziesz innym urządzeniem, np. telefonem,  

 
   ●  Podczas nagrywania nie zapominamy o najważniejszym - uśmiechu !! :)  

  
        ●  Gotowe nagranie odeślij nam na adres  gospeldlakazdego@gmail.com 
 

NAGRANIE PROSIMY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 16.04.2021 (piątek), ale będzie nam bardzo miło, jeśli będziesz 
chciał/chciała podzielić się z nami efektem wcześniej ;) 

Zachęcamy do polubienia strony Stowarzyszenie i instruktora. Dzięki temu będziesz na bieżąco z wszystkimi informacjami. 

Linki do stron: 

https://www.facebook.com/StowarzyszenieDziedzictwo 

https://www.facebook.com/gabrielablachamusic 

 

Jeśli plik będzie zbyt duży, możesz użyć udostępniania pliku poprzez Dysk Google, czy  wetransfer.com. 
Pamiętaj, jesteśmy tu Dla Ciebie i służymy pomocą w tej kwestii!  

W przypadku wszelkich pytań, skontaktuj się bezpośrednio z instruktorem: tu dam maila warsztatowego :) 

Jeśli chcesz się upewnić, czy dobrze nauczyłeś się materiału warsztatowego, możesz skorzystać z konsultacji z instruktorem. 

Skontaktuj się z nim bezpośrednio drogą mailową : gabriela.blacha@gmail.com  

 

 

 

https://www.facebook.com/StowarzyszenieDziedzictwo
https://www.facebook.com/gabrielablachamusic
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Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dziedzictwo z siedzibą w Tarnowskich Górach  

ul. Repecka 35, 42-612 Tarnowskie Góry, NIP 6452549029, e-mail: s.dziedzictwo@gmail.com. 

Przetwarzanie danych:  

Przetwarzanie danych: 

1) Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Stowarzyszenia 
Dziedzictwo z siedzibą w Tarnowskich Górach – w celu rejestracji w Warsztatach Gospel organizowanych przez Stowarzyszenie 
Dziedzictwo w Tarnowskich Górach, w celu kontaktowania się w celu przekazywania materiałów do nauki, 

2) Wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku w celu promocji wydarzenia w mediach społecznościowych oraz na serwisie youtube.com,  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od daty rejestracji,  

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.  

Prawa autorskie i wykorzystywanie wizerunku 

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad w związku z prawami autorskimi, którymi objęte są utwory wykorzystywane w realizacji 
warsztatów. Materiały dostępne dla uczestników są do ich dyspozycji wyłącznie na potrzeby nauki utworów oraz nagrywania swoich 
wykonań. Organizator również zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku uczestników wyłącznie w celu promocji wydarzenia lub jego 
wznowienia w przypadku ewentualnych przyszłych edycji. 

 


