Závazná přihláška na festival

?

TYP:

"Lomnické hudební jaro" - 19. ročník
-

přihlášku zašlete na adresu pořadatele nejpozději do 5. dubna 2013 přihlášku lze v jakémkoliv množství nakopírovat -

Jméno:

X

Datum nar.:

Bydliště:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

(kontaktní)

(kontaktní)

Kolik roků se účinkující
věnuje kategorii?

*Název skupiny:

*Počet členů
skupiny:

+

/Počet účinkujících
+ doprovod /

!!! K přihlášce přiložte název a adresu mateřské organizace, seznam členů skupiny /jméno + datum nar./, repertoár,
délku trvání vystoupení !!!

Vybraná kategorie (přesný název dle rozpisu kategorií) SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ ČASOVÝ HARMONOGRAM !
Účast v některém z předcházejících ročníků

ANO - NE

/ nehodící se škrtněte/

Startovné:
Jednotlivec účinkující v každé kategorii či podkategorii zaplatí pokaždé 45Kč
(platí též pro ty, kteří vystupují v jedné kategorii vícekrát)

(např.účastník přihlášen do kategorie fléten sólo, flétn. souborů a v kategorii pěv.sborů =45+45+45Kč)
Doprovod - zdarma

Prezence – sobota 20.4.
pro účastníky ve všech kategoriích je vždy v Tylově divadle
(od 7 hodin do nejdéle jednu hodinu před vystoupením v jednotl. kategoriích)
***
Startovné zaplatíte hotově u prezence!

Storno: Termín odhlášení do 12.dubna 2013 - 0Kč, dále - 10 %
Stravování si každý účastník zajišťuje samostatně, více na www.place.cz/lhj.

Pořadatel si vyhrazuje právo ev. zrušit kategorii z důvodu nedostatečného
zájmu ze strany účinkujících, a to nejpozději 7 dnů před zahájením festivalu!

________________________________________
Upozornění!
1)
2)
3)

Zvažte svá vystoupení ve více kategoriích s ohledem na časový harmonogram!
Pokud se rozhodnete účinkovat ve více kategoriích, pro každou z nich musíte vyplnit závaznou přihlášku!
Závazné přihlášky si můžete nakopírovat dle potřeby!

Místo, datum

Podpis

?

… J (jednotlivec), S (skupina)
*… vyplňuje pouze skupina
x…v případě přihlášky souboru, sboru či jiné skupiny vyplňte údaje o vedoucím skupiny
Závaznou přihlášku zašlete na adresu Dům dětí a mládeže“Sluníčko“, Komenského 1037, 512 51 Lomnice n.Pop. nebo
e-mailem ddm@ddmlomnice.cz! Kritéria pro vystoupení k vybraným kategoriím získáte
na www.place.cz/lhj nebo Vám je na vyžádání rádi zašleme.

