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Zaproszenie do udziału w  projekcie „MUZYKA SCENICZNA: Hip. Fancy. Art“  

 
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020 stanowiącego część Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

 

Drodzy Rodzice, drodzy Nastolatkowie, 

 
Wszystkich zainteresowanych muzyką, tańcem i modą młodych ludzi zapraszamy do udziału w projekcie „Muzyka 

sceniczna: Hip. Fancy. Art“. Razem z Jeleniogórskim Centrum Kultury & kreatorkami mody Andreą Tiebel-Quast i 

Sarah Gwiszcz Steinhaus e.V. oferuje możliwość udziału w warsztatach muzycznych, tanecznych i modowych. 

 

Celem wspólnego projektu jest prezentacja mody kreowanej przez młodych niemieckich, polskich i serbołużyckich 

projektantów z terenów trójstyku podczas pokazu 21.02.2020. Będzie to spotkanie tradycji i nowoczesności: stroje, 

zarówno klasyczne, jak i nowoczesne, zostaną zaprezentowane na wybiegu w choreografiach w stylu urban z 

towarzyszeniem muzyki na żywo. Planujemy zagrać piosenki ludowe we współczesnych aranżacjach. Niektóre z 

prezentowanych strojów powstaną podczas warsztatu „Hip. Fancy. Sorbian. Art“. Pokazowi mody będzie towarzyszyć 

wystawa strojów regionalnych kreatorów mody. 

 

Muzykę i choreograf ie przygotujecie na warsztatach pod kierunkiem profesjonalnych muzyków i 

tancerzy .  

 

Obóz „MUZYKA SCENICZNA: Hip. Fancy. Art“ odbędzie się w okresie od 17.02.2020 do 22.02.2020 w 

Steinhaus Bautzen. Udział w projekcie, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne.  

 

W razie pytań i zapotrzebowania na dodatkowe informacje w j. polskim i niemieckim jestem do Państwa dyspozycji 

pod numerem telefonu 0049 3591 531 80 75 i adresem margarete.kozaczka@steinhaus-bautzen.de. Więcej 

informacji na temat tego i innych projektów realizowanych przez stowarzyszenie Steinhaus e.V. przy wsparciu ze 

środków Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020 znajdą Państwo pod adresem 

www.steinhaus-bautzen.de. 

 

 

 

Z pozdrowieniami, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Margarete Kozaczka 

Steinhaus e.V. 
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INFORMACJA NA TEMAT PRZEBIEGU PROJEKTU 

 
Poniedziałek, 17.02.2020 

 

godz. 09:00  Spotkanie w Steinhaus Bautzen |  powitanie 

godz. 09.30 Rozpoczęcie warsztatu: taniec & muzyka 

godz. 12:30  Obiad 

godz. 14.00  Warsztat: taniec & muzyka 

godz. 18:00  Kolacja 

godz. 19:00  Zameldowanie w hotelu 

 

Wtorek, 18.02.2020 / środa 19.02.2020 

 

godz. 09.00  Spotkanie w Steinhaus Bautzen |  rozgrzewka |  początek warsztatu 

godz. 12:30  Obiad 

godz. 14.00  Warsztat: taniec & muzyka 

godz. 18:00  Kolacja 

godz. 19.00  Zameldowanie w hotelu  

Czwartek, 20.02.2020 

godz. 09.00  Spotkanie w Steinhaus Bautzen |  rozgrzewka |  początek wspólnej próby 

godz. 12:30  Obiad 

godz. 14.00  Wspólne próby 

godz. 18:00  Kolacja 

godz. 19.00  zameldowanie w hotelu 

Piątek, 21.02.2020 

godz. 09.00  Spotkanie w Steinhaus Bautzen |  rozgrzewka |  Początek wspólnej próby 

godz. 12:30  Obiad 

godz. 14.00 Próba generalna 

godz. 17:30  Kolacja 

godz. 18:00 Wystawa regionalnych twórców mody 

godz. 18.30 Stand by 

godz. 19.00  POKAZ MODY 

godz. 20.30  After Show z DJem 

Sobota, 22.02.2020 

godz. 09:30  Wymeldowanie z hotelu  

godz. 10.00  Spotkanie w Steinhaus |  wspólny projekt  

godz. 12:30  Obiad i Ewaluacja 

godz. 14.00  wspólny projekt  

godz. 16.00 pożegnanie i koniec projektu  

http://www.steinhaus-bautzen.de/
mailto:steinhaus@steinhaus-bautzen.de


STEINHAUS e.V. / Steinstraße 37 / 02625 Bautzen 

www.steinhaus-bautzen.de / steinhaus@steinhaus-bautzen.de 

Telefon: +49 3591 531 99 66 / Telefax: +49 3591 531 99 67 

Kreissparkasse Bautzen 

IBAN: DE20 8555 0000 1099 9901 45 / BIC: SOLADES1BAT 

USt-IdNr. DE178440374 

 

 

 

Zgłoszenie do udziału w  projekcie „MUZYKA SCENICZNA: Hip. Fancy. Art“  

Vor- und Nachname / Imię i nazwisko:     …………………………………………………………………. 
 

Geboren am / data urodzenia: ………………………………………………………………………. 
 

Adresse / adres: ………………………………………………………………………. 
 

Kontakt / kontakt: ………………………………………………………………………. 
 

Warsztat: □ MUZYKA Instrument: ……………………………. 

□ TANIEC Rozmiar spodni ……………………………. 

Rozmiar koszulki: ……………………………. 
 

Rozmiar butów: ……………………………. 
 

Ich habe / mein Kind hat / Posiadam / moje dziecko posiada:  

 

□  europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego: ……………………………………………………………. 
  (znak rozpoznawczy: symbol UE) 

 

Będę nocować w hotelu: □ tak □ nie 

Wskazówki dla opiekunów / organizatorów (np. choroby, dieta wegetariańska itp.):  

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
 

Wiem, że muszę zawrzeć ubezpieczenie wypadkowe i OC dla siebie / mojego dziecka co najmniej na czas projektu. Wiem 

/ pouczyłem moje dziecko, że należy stosować się do poleceń opiekunów. W przypadku rażącego niestosowania się do 

poleceń uczestnik może zostać wydalony z projektu. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone w 

wyniku niestosowania się do ich poleceń. W takich okolicznościach odstępuje się od postępowania karnego i cywilnego. 
 

Ochrona danych osobowych | Zgoda na fotografowanie i f ilmowanie 

 

Niniejszym wyrażam zgodę, by na potrzeby dokumentacji i promocji (DVD, prasa, strona internetowa Steinhaus e.V. i JCK) 

projektu i programu dofinansowania ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020 ja / moje 

dziecko  
 

□ było filmowane  □ udzielało wywiadów □ było fotografowane. 

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych zwracamy Państwa uwagę, że gromadzimy i 

wykorzystujemy Państwa dane / dane Państwa dziecka. Zgoda na gromadzenie i wykorzystanie Państwa danych / danych 

Państwa dziecka jest dobrowolna. Zgodnie z rozporządzeniem mają Państwo prawo do wycofania zgody na gromadzenie i 

wykorzystanie danych. Zwracamy Państwa uwagę, że ze względu na konieczność rozliczenia projektu z naszymi 

sponsorami – programem, placówką kontrolną „Sächsische Aufbaubank“ oraz Wspólnym Sekretariatem programu 

współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020 jesteśmy zobowiązani do przedstawiania list uczestników. W celu 

realizacji projektu jest też niezbędne przekazanie podmiotom trzecim niektórych danych osobowych uczestników, takich 

jak wiek, płeć i nazwisko (np. w celu zakwaterowania w hotelu). Mają Państwo w każdej chwili możliwość wglądu w rodzaj 

danych osobowych i sposób ich wykorzystania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

 

Złożenie podpisu oznacza przeczytanie przedstawionych powyżej postanowień i wyrażenie na nie zgody. 

 

 

 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość, data Podpis uczestnika / opiekuna prawnego 
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