Skjema for detaljert påmelding
Sammen med dette nyhetsbrevet får dere også et skjema som vi ønsker at dere skal fylle ut for
å gi oss detaljerte opplysninger om deres kors deltagelse på festivalen. Vi trenger både
opplysninger om den enkelte deltager/korsanger og om hvilke aktiviteter dere som kor ønsker
å delta.
Skjemaet
Det detaljerte påmeldingsskjemaet har to arkfaner, ”Registrering Korinfo” og ”Registrering
Sangerinfo”.
På ”Registrering Korinfo” fyller dere inn opplysninger om koret, og om hvilke typer konserter
dere ønsker å bli satt opp til å delta på. I tillegg til konsertene med ”oppsatt program” vil det
være mulig å synge på en av flere scener på festivalområdet på BCC.
På ”Registrering Sangerinfo” fyller dere inn navn på de deltagende korsangere, informasjon
om hvilke dager de skal delta, opplysninger om spesielle behov med tanke på mat og
innkvartering og om hvilke seminar den enkelte ønsker å delta på.
Hvordan sende inn
Vi gir dere flere muligheter for å sende inn opplysningene i den detaljerte påmeldingen. Dere
kan ganske enkelt fylle ut excelarket som ligger ved dette nyhetsbrevet og returnere det til
oss. Enten kan dere fylle det ut elektronisk og sende det tilbake pr. e-post eller dere kan skrive
det ut, fylle inn med blyant/penn og returnere pr brev.
Skjemaene ligger også vedlagt som PDF-fil.
Svarfrist
For at vi skal kunne gjøre den siste planleggingen av festivalen må dere sende oss den
detaljerte påmeldingen innen 1. mars. Basert på opplysningene vil vi sette dere opp på
konserter og seminarer slik at dere får være med på det dere ønsker.
Fakturering
Basert på det antall korsangere dere oppgir i skjemaet vil koret motta en faktura med
betalingsfrist ca. 1. april.
Refusjonsregler
Påmeldingsavgift: Det koret betalte når det ble påmeldt. (Kr. 1.000/2.000)
Festivalkontingent: Kr 450 pr. sanger. Dette er inkludert i festivalpakken.
Eventuelle avmeldinger skal skje skriftlig til Festivalkomitéen, og refusjoner skjer etter
følgende regler:
a. Påmeldingsavgifter for koret refunderes ikke.
b. Dersom koret ikke får plass ved Festivalen, refunderes påmeldingsavgiften.
c. Festivalkontingent refunderes ikke, unntatt ved død og dokumentert sykdom.
Krav om refusjon fremmes skriftlig til arrangøren, som foretar vurdering og evt.
tilbakebetaler beløpet. (Kr. 450 pr deltager)
d. Innbetalt beløpet utover påmeldingsavgift og festivalkontingent, refunderes med:
1. 100% ved død og dokumentert sykdom.
2. 100% for hver avmeldt deltaker innen 6 uker før Festivalen.
3. 50% for hver avmeldt deltaker senere enn 6
uker før Festivalen.

