
 
 

 
Załącznik nr 2A  

do Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki  
w Rzeszowie 

 

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki 
w Rzeszowie 

(20 – 27 września 2019 r.) 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – KATEGORIA I (PIANIŚCI) 

 

wypełniać należy komputerowo albo odręcznie, w drugim przypadku wyłącznie wielkimi literami 

(wersalikami) 

Zgłoszenia należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej (podpisany i zeskanowany 

formularz zgłoszenia oraz załączniki) na adres biuro@konkursmuzykipolskiej.pl, w terminie 

do 23 czerwca 2019 roku włącznie, z tytułem wiadomości: „Zgłoszenie do Konkursu”, zgodnie 

z zasadami opisanymi w pkt. 10-12 Regulaminu Konkursu.  

 

1/ DANE OSOBOWE  

a) Nazwisko .............................................................................................................................. 

b) Imię / imiona …………………………………………………………………………………………….……….…………… 

c) Data urodzenia …………………………………………………………………………………….…………………………. 

d) Miejsce urodzenia …………………………………………………………………………….……………….…………… 

e) Obywatelstwo ………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Stały adres zamieszkania (kraj, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)  

………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

g) Dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

h/ Adres do korespondencji konkursowej (kraj, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, 

miasto, adres e-mail) 

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 



 
 
2/ PROGRAM KONKURSU 1 

 

I etap: (kompozytor – imię i nazwisko, pełen tytuł utworu, czas trwania) 

1) …………………………………………............…………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………............………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………............………………………………………… 

4) 
2
 ...…………………………………………………………………..……..........………………………………… 

 

II etap: (kompozytor – imię i nazwisko, pełen tytuł utworu, czas trwania) 

1) …………………………………………………………...........………………………………….………………… 

2) ………………………………………………………………………………...........………….…………………… 

3) 
3
 .....………………………………………………………………………….........……………….……………… 

 

III etap – Finał: (kompozytor – imię i nazwisko, pełen tytuł utworu, czas trwania) 

……………………………………………………………………………………...……………………………………. 

 

3/ ZAŁĄCZNIKI: 

a) Nota biograficzna o objętości do 3 000 znaków ze spacjami (czcionka Calibri lub Times 

12, odstęp pojedynczy) z opisem edukacji muzycznej oraz zwięzłym omówieniem 

działalności artystycznej (najważniejsze koncerty, nagrody lub wyróżnienia na 

konkursach, dorobek fonograficzny, itp.). 

b) 2 aktualne fotografie, w tym co najmniej jedna portretowa (format JPG lub TIF, 

rozdzielczość co najmniej 300 dpi). 

c) Nagranie audio-wideo, spełniające warunki opisane w punkcie 11 Regulaminu (link do 

pliku z nagraniem należy przesłać wraz z formularzem zgłoszenia i innymi 

załącznikami). 

d) Pełnomocnictwa lub oświadczenia, jeśli są potrzebne stosownie do punktu  

12 Regulaminu.  

                                                 
1
 Program deklarowany w zgłoszeniu będzie obowiązujący podczas Konkursu. Zmiany będą możliwe 

wyłącznie z przyczyn losowych i będą wymagały pisemnego zgłoszenia wraz z uzasadnieniem, oraz 

akceptacji Dyrektora Konkursu. 
2
 Przy większej liczbie utworów prosimy o dopisanie kolejnej pozycji programu. 

3
 j.w. 



 
 
 

4/ OŚWIADCZENIA: 

 

1) Zgłaszam się do udziału w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej w Rzeszowie 

i zobowiązuję się do dotrzymania wszystkich warunków Regulaminu oraz do wykonania 

zadeklarowanego w zgłoszeniu programu. 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji Konkursu, na zasadach opisanych w Regulaminie oraz w zgodzie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

 

 

(miejsce i data)  (odręczny podpis zgłaszającego) 

 

 


