XII WARSZAWSKIE MIĘDZYNARODOWE KURSY MISTRZOWSKIE IM. MACIEJA PADEREWSKIEGO
12th MACIEJ PADEREWSKI WARSAW INTERNATIONAL MASTER COURSES
21–28 sierpnia 2018 • 21st – 28th August 2018

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY• APPLICATION FORM

□Kobieta • Female
□Mężczyzna • Male

Imię i nazwisko • First name and surname

Chcę uczestniczyć w kursie prowadzonym przez…
I would like to participate in a course led by…

Chcę pracować z akompaniatorem
I would like to work with an accompanist
(nie dotyczy pianistów • not for pianists)
Tak • Yes
Nie • No
Data urodzenia
Obywatelstwo
Date of birth
Nationality
Adres: ulica / nr, kod pocztowy, miejscowość, kraj • Address: Street and no., postal code, town, country

Telefon • Telephone number

Jako uczestnik • As a participant
czynny • active
bierny • passive

Instrument / głos (jaki?)
Instrument / voice (specify)

□
□

Telefon komórkowy • Mobile phone number

Wykształcenie muzyczne: • Music education:

□

□

E-mail

Pełna nazwa szkoły/uczelni • Full name of school/university

Klasa/rok studiów/rok ukończenia • Year of studies / graduation year

Imię i nazwisko pedagoga • Name of teacher

Miejsce pracy (jeśli dotyczy)
Place of work (if applicable)
Osiągnięcia artystyczne, nagrody, wyróżnienia • Artistic achievements, awards, distinctions

Repertuar Kursu (uczestnicy czynni) – prosimy o dokładne dane o utworach: opusy, tonacje, numery…
Repertoire of Courses (active participants) – please give detailed information about the pieces (opuses,
keys, numbers, etc.)

Rezerwacje noclegów–
proszę podać dla ilu osób
Booking of accomodation –
please state for how many persons
20-21.08
21-22.08
22-23.08
23-24.08
24-25.08
25-26.08
26-27.08
27-28.08
28-29.08

Załączniki – właściwe podkreślić:
deklaracja opieki nad uczniem niepełnoletnim, inne ……………………………………………………………………
Attachements – please specify:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). •
I hereby give consent for my personal data included in this form to be processed for the purposes of recruitment, in accordance with the Personal
Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments)
Data, podpis uczestnika, a w wypadku ucznia niepełnoletniego także Rodzica lub prawnego opiekuna
Date, signature of participant and in case of a minor the signature of a parent or a legal guardian

