”VÖRÖSVÁR FÉNYEI”
Tehetségkutató verseny a Művészetek Háza és Cziffra György AMI szervezésében
JELENTKEZÉSI LAP
A versenyre jelentkező adatai:
Induló neve*
Születési hely, idő:
Műsorszám címe:
Versenykategória:





zene (egyéni illetve csoportos zenei produkciók, bármely zenei műfajban)
tánc
vers-próza
egyéb (paródia, bűvész, zsonglőr, stb.)

*Ha csapatként indulnak, akkor csapatnév, a tagok felsorolása:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

A produkció technikai igénye:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Korcsoport kategória:
I. 8 éves kortól 13 éves korig
II. 14 éves kortól 18 éves korig
III. 19 éves kortól 25 éves korig

Feltételek:



egy-egy versenyző több kategóriában is indulhat
a produkció max. 5 perc






kiskorú jelentkező esetén, csak a szülő által kitöltött jelentkezési lapot fogadunk el.
versenyben résztvevő kiskorú gyermekek felügyeletéért és testi épségéért a szervezők felelősséget
nem vállalnak
a produkciók tartalmáért az induló vállal felelősséget
amennyiben a produkció tartalma a verseny szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy
sértő magatartást tartalmaz, az a produkció kizárását vonja maga után

A verseny lebonyolítása:





a verseny fordulóit május végétől augusztusig szervezi meg a Művészetek Háza és a Cziffra György
Alapfokú Művészeti Iskola a jelentkezők számának függvényében
a döntő a Vörösvári Napok programsorozaton kerül megrendezésre
a versenyzők teljesítményét szakmai zsűri bírálja el
a verseny fő díja kategóriánként 30 ezer forint és egyéb értékes díjak

Nevezési határidő: 2016. május 13. péntek
A jelentkezés menete:







a jelentkezési lap aláírva,
elektronikus úton: vorosvarfenyei@gmail.com e-mail címre;
a jelentkezési lapok beérkezését követően a szervezők minden esetben visszajelzést küldenek, a
selejtező pontos időpontjával és helyszínének megnevezésével
a határidőn túl beérkező nevezéseket a szervezők nem tudják elfogadni
a jelentkezés minden résztvevő számára ingyenes
további információ a vorosvarfenyei@gmail.com e-mail címen kérhető

Felelősségvállalási nyilatkozat

Alulírott ……………..................................................................*, aláírásommal igazolom, hogy a „Vörösvár
Fényei” Tehetségkutató Verseny meghirdetett feltételeit megismertem, elfogadom.
Egyben hozzájárulok, hogy a rendezvény ideje alatt készült kép és hanganyagokat a szervezők, honlapjukon
ill., a program népszerűsítése érdekében megjelenő médiaanyagokban felhasználhassák.

………………………………………………………………….
dátum

*kiskorú induló esetén törvényes képviselő

……….………………………………………
aláírás

