KARTA ZGŁOSZENIA
1. Personalia solisty lub lidera ( osoby odpowiedzialnej za grupę ) :
Imię
-------------------------------------------Nazwisko --------------------------------------------
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3. Instytucja :
 - Szkoła
 - Przedszkole

3. Instytucja :
 - Szkoła
 - Przedszkole

4. Opiekun ( osoba przygotowująca ):
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Imię
Nazwisko
Do kontaktu adres e-mail lub nr telefonu
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5. Repertuar występu :
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Tytuł utworu -----------------------------------------------------------Autor słów
-----------------------------------------------------------Autor muzyki -----------------------------------------------------------Czas trwania utworu - , -- - minuty
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6. Forma występu :
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- a capella
- z półplaybackiem
- z akompaniamentem z jakim ?

7. Wymagania techniczne :
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7. Wymagania techniczne :

Liczba mikrofonów - - Inny sprzęt -------------------------------------------------------------------

Liczba mikrofonów - - Inny sprzęt -------------------------------------------------------------------

8. Krótka notka o wykonawcy ( zainteresowania , osiągnięcia ) :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................
9. Zgodnie zart.23ust.1pkt1ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133,poz.883z późn. zm.)dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia
wykorzystywane będą jedynie do celów festiwalowych. Zgłoszenie dziecka na
konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć na stronie
internetowej szkoły i w lokalnym programie TV.
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10. Zaznajomiłem / łam się z regulaminem i stwierdzam to własnoręcznie
podpisem :

10. Zaznajomiłem / łam się z regulaminem i stwierdzam to własnoręcznie
podpisem :

...........................................................
podpis prawnego opiekuna/rodzica

………………………………
podpis osoby przygotowującej

Uwaga ! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami. W przypadku niestarannego
bądź nieprawidłowego wypełnienia lub nieprzestrzegania terminów zgłoszenia,
organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia karty zgłoszenia.
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