V Konkurs Sztuki Baletowej
Ogólnopolski Konkurs Tańca Klasycznego i Współczesnego, 16-17.12.2017 r. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

KARTA ZGŁOSZENIA
Instytucja Delegująca ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………..……………..
(nazwa, adres, tel, e-mail)

Dane osoby z ramienia instytucji delegującej odpowiedzialnej za tancerzy w czasie Konkursu …………………………………………………………………..……………………….
(imię, nazwisko, telefon)

Kategorie Taneczne SOLO/ZESPOŁY
Taniec Klasyczny
Taniec Współczesny

Kategorie Wiekowe SOLO:
Do 9 lat
10 – 11 lat
12 – 13 lat
14 – 15 lat
Pow. 15 lat

Kategorie Wiekowe ZESPOŁY:
Do 11 lat
12 – 15 lat
pow. 15 lat

Prosimy o wypełnienie tabeli znajdującej się na kolejnej stronie arkusza zgodnie z regulaminem Konkursu. Karty zgłoszeń należy wydrukować, wypełnić
DRUKOWANYMI LITERAMI i wysłać pocztą na adres organizatora, lub wysłać skan na adres e-mail organizatora. Można także wypełnić karty zgłoszeń w pliku
Word i wysłać na adres e-mail organizatora. Bez wypełnienia tabeli z danymi utworów muzycznych i słowno muzycznych, karta zgłoszenia jest nieważna.

Dane zgłaszanych solistów
Imię i nazwisko solisty
oraz data urodzenia
lub nazwa zespołu
(w przypadku zespołów proszę
podać tylko ilość osób, dane
zespołu wpisujemy w osobnej
tabeli)

Kat.
taneczna

Kat.
wiekowa

Tytuł wariacji/choreografii
(proszę wpisywać zgodnie z kolejnością
prezentacji)

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Czas
trwania
zgodny z
regulaminem

Przygotowanie
Imię i nazwisko pedagoga
przygotowującego

Choreografia
Imię i nazwisko autora
choreografii

DANE ZESPOŁU (nie dotyczy solistów)
Nazwa Zespołu …………………………………………………………., Kategoria …………………………………..
L.p.

Nazwisko

Imię

W przypadku większej ilości zgłaszanych solistów lub zespołów tabele należy powielić

Data urodzenia

Zobowiązujemy się do uiszczenia opłaty startowej w wysokości (ilość zgłaszanych solistów ………… x …..… zł) ……………....................zł
(ilość zgłaszanych osób w zespołach ………… x ……. zł = …………………… zł
SUMA: …………………. zł
Uczestnicy Konkursu, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów Konkursu mogą w nim uczestniczyć jako widz nie wnosząc dodatkowych opłat.
Informacje o dostępności i sprzedaży biletów dla widzów, a także inne informacje i aktualności związane z organizacją Konkursu Sztuki Baletowej znajdują się
na stronie www.konkursbaletowy.pl
Organizator: Stowarzyszenie BROADWAY, ul. Willowa 1, 82 – 300 Elbląg.
Tel, fax.: 55 236 92 82, 606 716 626, 694 309 226, e-mail: biuro@konkursbaletowy.pl

Nr konta: 35 1020 1752 0000 0302 0100 1098

V Konkurs Sztuki Baletowej wspiera Gmina- Miasto Elbląg, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Patronat nad Konkursem objął Związek Artystów Scen Polskich

Dane utworów muzycznych i słowno muzycznych użytych do choreografii

L.p.

Tytuł utworu

Autor muzyki

Wykonawca

