Formularz zgłoszeniowy zespoły /
Teams application form
(wypełnić na komputerze lub dużymi drukowanymi literami) / (fill in on
the computer or in capital letters)

1. Dane reprezentanta zespołu: / Details of the team
representative:
Nazwisko i imię / Name:

Data Urodzenia / Birth Date:

Adres Email / Email:

Kategoria / Category:
 Kategoria V – zespoły wokalne i chóry do lat 13 (rocznik od 2008) /
Category V - vocal groups and choirs up to 13 years old (born in 2008)

 Kategoria VI – zespoły wokalne i chóry od lat 14 (rocznik do 2007) /
Category VI - vocal groups and choirs from the age of 14 (born until
2007)

Kraj / Country:

Adres zamieszkania / Address:

Telefon kontaktowy wraz z danymi rodzica (opiekuna) / Phone
number with the contact details

Nazwa Szkoły, Domu kultury lub instytucji, którą reprezentuje
uczestnik (jeśli dotyczy) / Name of the school, community center or
institution represented by the participant (if applicable):

Krótka informacja o uczestniku / Short information about the
participant:

Pierwszy utwór muzyczny / First chosen track:
(Prosimy zamieścić tytuł, autora tekstu, kompozytora, czas trwania (sekundy), rodzaj wybranego
akompaniamentu: podkład mp3, osoba akompaniująca, akompaniament własny oraz tytuł bajki lub
animowanego filmu, z którego pochodzi utwór)
(Please include the title, author of the text, composer, duration (seconds), type of selected accompaniment:
mp3 background, accompanying person, own accompaniment and the title of the fairy tale or animated film
from which the piece comes)

Drugi utwór muzyczny / Second chosen track:
(Prosimy zamieścić tytuł, autora tekstu, kompozytora, czas trwania (sekundy), rodzaj wybranego
akompaniamentu: podkład mp3, osoba akompaniująca, akompaniament własny oraz tytuł bajki lub
animowanego filmu, z którego pochodzi utwór)
(Please include the title, author of the text, composer, duration (seconds), type of selected accompaniment:
mp3 background, accompanying person, own accompaniment and the title of the fairy tale or animated film
from which the piece comes)

Czytelny podpis reprezentanta zespołu / Legible signature of the
team representative

Dane członków w zespole / Details of team members:
L.p.

Nazwisko i imie / name

Data urodzenia /
Date of birth

Miejsce Urodzenia /
Place of birth

Adres / address

Numer telefonu /
phone number

Adres email / email
address

