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KĄRTA ZGŁOSZENIA
Uwaga : Odrębną ,,Kartę zgłoszenia " wypeŁnia zespół i odrębną każdy solista . Wypekrić drukowanymi literami,
Przesłać na adres komitetu organizacyjnego w terminie do 16.05.2018 r. Po tym terminie ,,karty zgłoszenia" nie będą
przyjmowane.

I. Zgłoszenie udziału w : (wstaw krątŻyk w odpowiedniej kratce)

A. Klasyfikacji ogólnej - dla wszystkich uczestników konkursu
kategoriaindywidualna klasaD[-l, C[-l , Sl_l, ł nkategoriazespołowa klasa D l-l, C E, S l_l, ł !,C

B. Klasyfikacji regionalnej - tylko dla uczestników z macierzystego regionu (stanowiącej eliminacje
ogólnopolskiego w następnym roku) TAK ! NIE n

C. Klasyfikacjipozakonkursowej TAK n NIE n
D. Konkursie muzyki myśliwskiej klasa MB ! , 

'* 
E , 'O 

I, *" I

do konkursu

II. Dane solowego wykonawcy konkursowego (według tego zgłoszenia zostanie wypełniony dyplom uczestnictwa)

Członek PZŁJCzł, KSM PZŁl Pracownik LP ! Uczeń szkoĘ leśnej ! IJczeńinnej szkoły !
Senior (powyżej SO lat) ! Data urodzenia solistów klasy D do 12lati seniorów powyżej 50 lat: .....,....

III. Dane zespołowego rvykonawcy konkursowego (wg tego zgłoszenia zostanie wypełniony dyplom uczestnictwa)

Liczba członków zespofu (razem) , w tym liczba człottków zespołu nie występ. w kat. solistów

IV. Dane adresowe wykonawcy konkursowego:

Adres wykonawcy: (kod pocżowy, pocńa, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania).

Oświadczam(y), ze nie jestem(śmy) muzykiern(ami) zawodowym(i).

(miejscowość i data)
c.d. na następnej stronie

(podpis solisĘ lub kierownika zespołu)



Lista członków zespołu występujących w konkursie
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III. Skład zespołu:

(P odpis kierownik zespołu)

wwłp.lltttlowice.pI
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