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AIternal呼Wna Gmina wraz z nastqpttqcymi podmiotamiti.SOtecmo Go`cim,Zesp61
1・

Macierzanka,ii Zesp6,Szka w Drezdenku,  Zesp6t Canto Choralis pod patЮ natem
Burmistrz Drezdenka organizuje prZegind kolqd i pastoratek na Sali Wieiskiei W Goこ cimiu

`piew znanych utwor6w oraz dziatania integracvine Wpttaiq na integracie OSbb W`rodowiskuPragniemy na przegIQd zaprosiむ dziecti mtodzieを szkoinq oraz senior6w`piewajRcych w naszei

Poszczeg6ine pOdnlioty wykonawcze zgtaszain Sie dO udziatu w przegittdzie do dniaフ grudnia.

nymi sitami przygotuiemy sale ti.ogrzanie(napalenie w piecu)′ Zadanie dia ucznitt z Zespo,u s2k61

sq mieszkahcami(3o`cimiao Sala zostanie odpowiednio udeko「 owana dzieki pomOcu sotectwa GoScim

cz,onkom Zespotu Spiewu TradycvinegoWMacierzankaW,Wszystkich goこ cti wykonawc6w poczestujemy

napOiem iξwintecznvm ciastem.Ka2dy pOdmiot wkonawczv otrZyma dypolm za udziat w

3urmistrz DrezOenka

Wsparcie inansowe dziatainoSci w zakresie kuitu呼 ,sztuki′ ochrony
J6br kuitury w Gminie Drezdenko

Ⅲ
Jasetka i koiedy'lCzq pOkOlenia中

13.12.2022 12.2022

WczeSniei 20Stana wydrukowane i poЮ zwieszane plakaty informujqce o wydarzentu
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rainym.Koncert zostanie odpowiednio nagiOξ niony i poprowadzonv′ aby kattdy uczestnik czut sie

przez zesp61 organizator6w.  Podczas przegledu ka2dy wkOnawca wykona 2 utwory w

zaSpiewa max.3 zwЮtki.Wsp6inie bedziemy wykonywaこ WGminnQ PastoratkeW,監
brei autOrem i

jest Alina Michatak,mieszkanka Goこ cimia.Zrealizuiemy przeglnd i Zttecia integracyine

grup wykonawczych  na sa“ w Goこ cimiu w sobote 17 grudnia 2022r.o godz.13.00.tlJasetka i

tqcza pokOtenia"jest myξ lq przewodnia naszego spotkaniao Stanowin Wsparcte w dopeinieniu edukacii

wszystkich dorostych oraz mtodych iudzii ukazania im piekna muzvkitradycyineii nOWOCzesnei

z wartoこdamiduchowymi.Ro2Wtt kuhutt wykonawczei Spttia pogtebioneiintegracii spotecznei.

1)Rodztt Zadania za胡
e『a sie wzal〔 resie zadan o饉 lonych w a武 .4 ustaw z dnta 24 mnia 2003r,o dziaiainoSd,o軒 ku

publicznego i o wo,ontariade(Dz U.z2018r,pOz.450,z,6之 n.zm.).
2,Terrnin realttacii zadania nte mo2e byむ

dtutts■レn滋 9o dni.
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3)o他 Fent SkladalRCy ttnttSZq。 俺rte nie zalega 2 0p,a∽ nttm naie2noSj zぃ Jh〕 20b9朋qzan ,odatkowdli
4)o修 rent Sttdalη呼『百nttSZ1 0俺 rte nle zalega z oplacantem naldhoSd z嗅 lu Skladek tt ubezpleczenia spO―ei

S)dane 2aWarte w∝ 96d‖ ninttszei Oね ウ Sq ZoOdne z Kttm Rttesttm sqdowmi
6)騨 tkie intb鰤〕

"e pOdatt w ottrde craz 2由

cttkach sR zgodtt Z amaln即 曲 nem prawn即 i竹町 ばnym:
7)w zattSi9河 qzantt ze sttadaniem Oに rt,w m z gЮ ttdzeniem,przetwattniem l p『 zeka_nlem danych osobow01,

a tatt wprowadzanlem ich do systemOw in的 阿naV磁叫Ch=OSoby,kt6りch doVCZn te danet zlo軒:y sto80Wne Omadmn山
zgodnie z przettsami o oい rOnie danydi osobowい 。
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Rozwttantt patti muZycznych pod

derunkiem wksztatconvch

Jvttgent6w 枠
継cykliczne pr6by zespo10w w prObach

Podniesienie umieJetn。 こci

mu2ycznych(czytanie nut,technim

emiSii gtosu) 腎
d継cymiczne pr6by zespolow zespo16w w prObach

Przeglnd Ko19d i pastoralek na sa‖ w
GoScimlu

卿spOhy wystep zespolow

伴
側は°

roku 2016 oferent we wspbtpracy z ParafiQ Przenlienienia Pahskiego realizowat Warsztaty

rgiczno‐ Muzyczne wspbrinansowane ze`rodk6w Gnliny Drezdenko,vV roku 2017 organizowat

fotogranczn£ OpにuinCQ Zmaganね uczestnik6w Warsztat6w Hturgiczno― Muzycznych,W
lr.organizowaliSmy przegind Zespotbw podczas SwiQtaこ w.Cecy‖ potocznie 2Wan£ “CecytiadQ“

koncertJakuba Tomalaka wraz z Zepotem,ktbry za`piewat Akatyst ku czci Sw.Jbzefa.

od dziesiqciu tat wsp01pracuje z Zespotem Canto Choralis.

1 ‖onoranum prOwad4egO przegttd 0 0

2. ,ocz9stunek 900 900

3. DrukむypiOmOw iplakat6w 100 1∞

4. Obstuga ttieBowa 9 0 100

η000 1000 100
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