
Závazná přihláška 
Mezinárodní projekt „Dvořák 2010“ 
Česko-německý symfonický orchestr 

 

Pořadatel:  
Benda Arts o.s.   
Rybova 199/2 
400 01 Ústí nad Labem, Česká republika 
 

Kontakt:  
+42-776261909 (Jana Pavlíková) 
+42-724636528 (Petr Zavázal) 
info@benda-arts.cz 
www.benda-arts.cz 

 

Účastník projektu: 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………….  Titul: ………………. 

Datum narození: …………………… Nástroj: …………………..… 

Trvalé bydliště:    (u houslistů 1.housle/2.housle) 

Ulice a číslo: ……………………………………………………………………. 

Místo: …………………………….   PSČ: …………… 

e-mail: ……………………………  Telefon, mobil: ……………….. 

Účastnický poplatek:  členové ANKST  500,- Kč, ostatní 1000,- Kč. 
Zavazuji se uhradit účastnický poplatek do 20. února 2010 na konto Benda Arts o. s.  
číslo účtu:  2264054001/5500  (Raiffeisen Bank) , variabilní symbol 10039. 
 

Zavazuji se k účasti na třech dvoudenních soustředěních projektu „Dvořák 2010“, konaných v Ústí nad 
Labem ve dnech 17.-18. dubna 2010, 24.-25. dubna 2010 (včetně koncertu) a 1.-2. května 2010 (včetně 
koncertu), i k účasti na předcházejících dílčích zkouškách dle dispozic pořadatele.  
 

Objednávám závazně ubytování v Ústí nad Labem z   17.4. na 18. 4. 2010.  □ ANO   □ NE 
Objednávám závazně ubytování v Ústí nad Labem z   24.4. na  25.4. 2010.       □ ANO   □ NE 
Objednávám závazně ubytování v Ústí nad Labem z     1.5.  na   2.5. 2010.  □ ANO   □ NE 
Preferovaný spolubydlící:  …………………………………………… 
Stravování – dieta, další poznámky: ………………………………………………………………………… 

Uděluji souhlas Benda Arts o.s. ke zpracování mých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném znění, které jsem Benda Arts o.s. poskytl(a) nebo během projektu poskytnu.  
Uvedený souhlas uděluji dobrovolně a na dobu existence Benda Arts o.s.. Rodné číslo a číslo OP poskytnu 
pořadatelům na vyžádání. 
Uděluji souhlas Benda Arts o. s. k pořizování obrazových a zvukových záznamů všech akcí projektu 
„Dvořák 2010“  a k jejich dalšímu využití k propagaci a reklamě při obchodním rozšiřování rozmnoženin 
zaznamenaného výkonu v rozhlase, televizi, na internetových stránkách a v tisku. 
 
Nedílnou součástí Závazné přihlášky jsou Podmínky projektu „Dvořák 2010“.  Uzávěrka přihlášek bude 
k datu 13.2.2010.   

 

Benda Arts o.s. si vyhrazuje právo změn v rámci projektu „Dvořák 2010“  . 
 
Souhlasím s Podmínkami projektu „Dvořák 2010“.  
 
V ………………………………………... dne …………………… 

Podpis: ………………………………………..  (u nezletilých podpis zákonného zástupce)



Podmínky projektu „Dvořák 2010“   
 
Hlavní pořadatel: Benda Arts o. s. Ústí nad Labem  
Spolupořadatel: Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles 
 
Repertoár:  
Karel Stamic (1745 – 1801):  Sinfonia in D „Lovecká“ 
Antonín Dvořák (1841 – 1904):  Symfonie č.9, e-moll, op.95 „Z nového světa“ 
 
Dirigent: Jiří Havlík 
 
Účastníci:  
členská tělesa (jednotlivci) Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles 
nečlenové Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles  
členové německé asociace BDLO 
neprofesionální hudebníci z celého světa 
věk účastníků: minimálně 15 let (mladší než 18 let – nutný souhlas zákonného zástupce) 
 
Systém přípravy: 
leden 2010 – duben 2010: dělené zkoušky smyčců a dechů (za účasti dirigenta, termíny a místa dle 
dohody a dle působiště účastníků) 
 

Smyčce – společné zkoušky v Praze v Rudolfinu: 
sobota 13.2.2010 
sobota 20.2.2010 
sobota 10.4.2010 
 
Celý orchestr: 
víkend 17.-18.4.2010  první společné soustředění v Ústí nad Labem 
víkend 24.-25.4.2010  druhé společné soustředění v UL a koncert v Ústí nad Labem  
víkend 1.-2.5.2010  třetí společné soustředění v UL a koncert v Drážďanech 

 
Práva účastníků: 
každý hráč  

− obdrží notový materiál 
− obdrží koncertní program a další materiály projektu 
− má nárok na ubytování hrazené dle rozpočtových pravidel a podmínek projektu 
− má nárok na stravování hrazené dle rozpočtových pravidel a podmínek projektu 
− má nárok na náhradu příspěvku na cestovné dle rozpočtových pravidel projektu a podmínek 

projektu 
 

Povinnosti účastníků: 
− oznamovat každou změnu identifikačních údajů 
− zaplacení účastnického poplatku ve výši a v termínu uvedených na přihlášce 
− odevzdání vlastnoručně podepsané Závazné přihlášky (v případě elektronického odeslání 

stačí odevzdat Závaznou přihlášku při registraci na prvním soustředění) 
− účast na všech zkouškách a soustředěních (výjimky pouze se souhlasem dirigenta a 

pořadatelů) 
− účast na obou koncertech  
− vlastní notový pult 
− jednotné oblečení – upřesní pořadatel na prvním společném setkání 



 
Rozpočtová pravidla projektu „Dvořák 2010“ (základní informace) 
pozn.: Rozpočtová pravidla vycházejí z požadavků definovaných v grantech subjektů, které 
přispívají na realizaci projektu „Dvořák 2010“. 
 

1. Ubytování: 1 noc při dvoudenním soustředění ve smluvním ubytovacím zařízení pořadatele 
je plně hrazena (2-3lůžkové pokoje, standard vysokoškolské koleje); ubytování vyšší 
kategorie je možné na požádání zajistit, náklady si hradí účastník v plné výši. 

 
2. Stravování: při dvoudenním soustředění pořadatel zajišťuje a hradí oběd a večeři (sobota) a 

oběd (neděle), při jednodenní akci oběd (neděle). 
 
3. Příspěvek na cestovné:   

a. Veřejná hromadná doprava (bus, vlak): předložené jízdenky veřejné hromadné 
dopravy jsou propláceny ve výši základního jízdného (vlak -  2. vozová třída). 
Neproplácí se příplatky pro vlaky vyšší  kategorie. 

b. Auto: příspěvek ve výši základního jízdného veřejné hromadné dopravy, maximálně 
do výše, která odpovídá příspěvku 3 Kč/km/auto. 

c. Dne 2.5.2010  bude hromadný přesun z Ústí n. L. do Drážďan a zpět zajištěn a 
hrazen pořadatelem (autobus). Jednotlivé jízdy na této trase nebudou propláceny. 

 
 
Ostatní: 

- upřesnění diety je třeba uvést v Závazné přihlášce  (pořadatel zajistí v rámci možností) 
- u registrace účastníci předloží doklad o zaplacení účastnického poplatku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní údaje: 
 
Benda Arts o. s. 
Rybova 199/2 
400 01 Ústí nad Labem  
 
+420-776261909 Jana Pavlíková 
+420-724636528 Petr Zavázal 
benda.arts@email.cz 
http://benda-arts.cz/ 
 
 
 

 


