I MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO
W KATOWICACH
KARTA ZGŁOSZENIA - FORTEPIAN
- SKRZYPCE
- ŚPIEW

Termin nadsyłania karty zgłoszeniowej upływa 31 maja 2018 r.
* PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
DANE KANDYDATA
nazwisko

imię

e-mail

telefon

adres

data i miejsce
urodzenia

narodowość

znajomość
języków obcych

płeć [X]

kategoria
konkursu [X]

fortepian

skrzypce

śpiew

kobieta

mężczyzna

PROGRAM
I ETAP
kompozytor

utwór

czas trwania

II ETAP
kompozytor

utwór

czas trwania

III ETAP
kompozytor

utwór

czas trwania

WYPEŁNIAJĄ KANDYDACI DO KONKURSU W KATEGORIACH SKRZYPCE i ŚPIEW:
Przyjadę na Konkurs
z pianistą [X]

Tak

Nie

nazwisko
imię
dane pianisty

e-mail
narodowość
kobieta

płeć [X]

mężczyzna

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję jego warunki. Wyrażam zgodę na
wykorzystanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku we wszelkich materiałach informacyjnych
i promocyjnych związanych z Konkursem.
miejsce

data

podpis kandydata

podpis pianisty (jeśli dotyczy)

Do wypełnionego formularza zgłoszenia kandydat zobowiązany jest załączyć:
a) krótką notę biograficzną (o objętości do ok. 1/2 znormalizowanej strony A4, tj. ok. 1000 znaków)
b) kopię dokumentu urzędowego wskazującego na datę urodzenia (dowód osobisty, paszport)
c) 3 aktualne fotografie, w tym co najmniej jedną portretową, do wykorzystania w publikacjach konkursowych
(w wersji elektronicznej 300-1200 dpi; akceptowane formaty: jpg, gif, bmp, jpeg)
d) dwie rekomendacje (pedagogów, wybitnych postaci życia muzycznego)
e) nagranie video obejmujące repertuar określony w załącznikach do Regulaminu wskazanych w I. § VI ust. 14

f) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 EURO lub równowartość w PLN (według średniego kursu NBP
z dnia dokonywania przelewu) na rachunek bankowy Organizatora:
NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
53 1130 1091 0003 9112 5320 0001
W tytule przelewu należy podać pełne imię i nazwisko kandydata do Konkursu z dopiskiem:
I Międzynarodowy Konkurs im. Karola Szymanowskiego – kategoria….
Wpisowe nie podlega zwrotowi, koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.

