XVII Mezinárodní KROKUS JAZZ FESTIWAL
im. Tadeusza „Errolla” Kosińskiego

Jelenia Góra 19.-21. 10. 2018

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Powiew Młodego Jazzu , 20 – 21.10.2018
Název skupiny: .........................................................................................................................
Země ……………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení přihlašující osoby : ………………………………………………….. ….
Adresa přihlašující osoby: ………………………………………………………………….
Aktuální e-mailová adresa pro oficiální korespondenci: ……………………………………..
………………………………………………………………………………………….. …..
Tel. číslo:………………………………..……………………………………………….
Názvy skladeb (v pořadí podle toho, jak budou představeny v rámci soutěže):
1.
2.
3.

………………….……… hudba: …….…… text: ………...… čas: …… min.
……..………….……..… hudba: …….…… text: ………...… čas: …… min.
……..…………………… hudba: …….…… text: ………...… čas: …… min.

Složení skupiny
Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rok narození

Nástroj / vokál

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

Požadavky na techniku
RIDER:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...

Prohlašuji, že:
 Znám a souhlasím s pravidly soutěže „Powiew Młodego Jazzu” XVII Mezinárodního
KROKUS JAZZ FESTIWAL im. Tadeusza „Errolla” Kosińskiego Jelenia Góra 19.21. 10. 2018,
 Přiložené CD nebo DVD obsahuje v elektronické podobě informaci o skupině v
dokumentu programu Word (složení skupiny, historie, úspěchy v rozsahu 1200 až
1600 znaků) a fotografii skupiny (300 dpi).
 Jsem oprávněn zastupovat osoby vyjmenované v závazné přihlášce ve věcech účasti v
soutěži;
 V souvislosti s přihlášením se do soutěže nedochází k porušení autorských práv a
vlastnických práv třetích stran;
 Informace uvedené v přihlášce jsou pravdivé;
 Tuto přihlášku považuji za závaznou smlouvu (jejíž rozsah vymezují výše uvedená
Pravidla soutěže) uzavřenou s organizátorem – Jeleniogórským Centrem Kultury.

v………………….. , dne .................
Podpis přihlašující osoby: ……………….………….…..

Poznámky a informace k přihlášce:
1. Přihlášky vyplňujte v textovém programu Microsoft Word.
2. Nehledě k zaslání podepsané tištěné podoby přihlášky zašlete vyplněnou přihlášku v
editovatelné podobě v Microsoft Word na adresu jck@jck.pl a do předmětu mailu uveďte:
Přihláška Krokus Jazz.
3. Zkontrolujte, zda jsou hudební a obrazové soubory na přiloženém CD nebo DVD správně
uloženy v univerzálních formátech a splňují požadavky pravidel soutěže.

