III Przegląd Sygnalistów i Zespołów Myśliwskich
Okręgu Katowickiego
Siemianowice Śląskie 2016
KARTA ZGŁOSZENIA
Uwaga: Odrębną „ Kartę zgłoszenia ” wypełnia zespół i odrębną każdy solista.
Proszę wypełnić drukowanymi literami.

I. Zgłoszenie udziału w kategorii: (wstaw X w odpowiedniej kratce)
1. Klasyfikacji ogólnej (dla wszystkich uczestników konkursu)
a. kategoria indywidualna, klasa:

D

C

B

A

b. kategoria zespołowa, klasa:

D

C

B

A

2. Konkursie muzyki myśliwskiej, klasa:

MB

MEs

MD

G
MSH

II. Dane wykonawcy konkursowego (według tego zgłoszenia zostanie wypełniony dyplom uczestnictwa)
1. Dane solisty
Imię i nazwisko:
Imię i nazwisko w odmianie na dyplom
(forma dla... np. dla p. Jana Kowalskiego)

TAK

NIE

Członek PZŁ
Członek KSM PZŁ
Członek stowarzyszony w kole
Stażysta Okręgu Katowickiego

(wstaw X w odpowiedniej kratce)

*jeśli TAK, proszę podać nazwę koła:
*jeśli TAK, proszę podać nazwę koła:

Numer legitymacji
PZŁ/dzienniczka stażysty:
Reprezentacja (np. koło):

2. Dane zespołu
Pełna nazwa zespołu (do 150 znaków):
Nazwa zespołu na dyplom (do 70 znaków):
Skrócona nazwa zespołu (do 20 znaków):
Imię i nazwisko kierownika zespołu:
Liczba członków zespołu (razem)
, w tym liczba czł. zespołu nie występ. w kat. solistów
Reprezentacja (np. koło):
Proszę wypełnić listę członków zespołu dołączonej do karty zgłoszenia na następnej stronie.

III. Dane adresowe
Adres: (kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania)
Województwo:
Telefon:

Powiat:
email:

Oświadczam(y), że nie jestem(śmy) muzykiem(ami) zawodowym(i).

(miejscowość i data)

(podpis solisty lub kierownika zespołu)

„Kartę zgłoszenia” należy przesłać na adres email sygnalisci.katowice@gmail.com w terminie
do 27 marca 2016 r.

IV. Skład zespołu:
Lista członków zespołu występujących w konkursie

Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Rodz.rogu
myśliwsk.

Czł. PZŁ

Czł. KSM

Nr leg. PZŁ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

.............................................
(Podpis kierownika zespołu)

„Kartę zgłoszenia” należy przesłać na adres email sygnalisci.katowice@gmail.com w terminie
do 27 marca 2016 r.

