Додаток № 1 до Положення про
V Міжнародний фестиваль
інструментальної музики
та фольклору
"Золота скарбничка "
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ, Word форматі,
на українській мові)
АНКЕТА-ЗАЯВКА
у на участь у V Міжнародному фестивалі фольклору та інструментальної музики
"Золота скарбничка "2017

Місто село, область ________________________________________________________
П.І.Б. соліста колективу _____________________________________________________
Назва колективу (або П.І.Б соліста) ____________________________________________
Номінація Інструмент _____________________________________________
Категорія ___________________________________________________________
Вікова категорія______________________________________________________
Кількість осіб колективу _______________________________________________
П.І.Б. викладача ______________________________________________________
П.І.Б. концертмейстера _________________________________________________
Назва організації ______________________________________________________________
Для колективів: художній керівник, головний диригент (П.І.Б., звання) _________
_____________________________________________________________________________
Контактна адреса, контактний телефон: email __________________________________
КОНКУРСНА ПРОГРАМА (з хронометражем.):
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
Продовження додатку До анкети-заявки додаються:
 список учасників і супроводжуючих осіб;
 копія документу про сплату організаційного внеску мати при собі під час реєстрації;
 заявка на листи подяки спонсорам колективів та окремих виконавців;
 заявка на послуги з харчування та проживання.
З умовами Фестивалю-конкурсу ознайомлені і зобов’язуємось їх виконувати.
Підпис директора . печатка навчального закладу , _______________ ПІБ _______________
Анкета - заява є офіційним документом , який підтверджує повну згоду конкурсанта /
колективу та його / їх керівника з усіма пунктами Положення Фестивалю.
Примірник заявки з «мокрим» підписом та печаткою мати з собою по прибуттю на
фестиваль.

Додаток 2

АНКЕТА - ЗАЯВКА на проживання
Міжнародного фестивалю"Золота скарбничка "
Країна , район / місто , які представляє колектив / виконавець
Повна назва колективу або ПІБ соліста Інформація про керівника ( обов'язкова повна інформація )
ПІБ
моб . телефон
Електронна пошта
Контактні телефони батьків соліста * (робочий , домашній
мобільний),(обов'язкова повна інформація ) ПІБ
Місце проживання
День і час прибуття
День і час відбуття
Повний список Супроводжуючі особи ПІБ Паспорт . Дані
Учасники ФИ Св.о народженні
Анкета - заява є офіційним документом , який підтверджує повну згоду
конкурсанта / колективу та його / їх керівника з усіма пунктами Положення Фестивалю.
Увага! У разі надання в анкеті неповної або неправдивої інформації ,Оргкомітет не
розглядатиме дану заяву .

Додаток 3
Заявка на лист подяки ( У вільній формі)

Додаток 4
Заява на екскурсії
Повна назва колективу _______ кількість _____________
Інформація про керівника ( обов'язкова повна інформація )
ПІБ ___моб . телефон _____ Електронна пошта
Екскурсія
Екскурсовод (за потреби)
Трансфер ( за потреби)
Бажана дата

