ZŁOTA LIRA 2020
Golden Lyre 2020
XI OTWARTY MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI MAŻORETEK
XI OPEN INTERNATIONAL POLISH MAJORETTE CUP
12.06.2020
KARTA ZGŁOSZENIA
APPLICATION CARD
ZESPÓŁ TANECZNY / MAŻORETKI
TEAM / MAJORETTE

1. Nazwa zespołu \ grupy tanecznej: team name
..............................................................................................................................................................
..................................................................................................
2. Wykorzystywane rekwizyty taneczne Dancing props:
……………………………………………………………….
3. Kategoria wiekowa: grupa młodsza / grupa starsza Age group: younger group / older group
(właściwe podkreślić, underline suitable)

4. Liczba osób Number of persons:
a) zespół team: …………
b) osoby towarzyszące other persons (choreograf, kierowca itp. driver, choreographer etc.):…………
c) razem all (max 25 osób max 25 persons): ………………
Dodatkowe osoby po indywidualnej negocjacji z organizatorem. In case of extra persons call House of
Culture.

5. Adres i numer tel./fax. Adress and phone/fax number
......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. Imię i nazwisko choreografa zespołu tanecznego, Majorette group choreographer (name,
address, mail, phone number)::
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7. Podczas Przemarszu zespół występuje In MARCH group performs:
a) z własną orkiestrą with your own orchestra
b) z orkiestrą wylosowaną przez organizatora with orchestra chosen by organizer
(właściwe podkreślić underline suitable)
1

8. Kompozycja, do której będzie wykonywany układ taneczny podczas drugiej części Konkursu –
Układ na podium lub wytyczonym placu:
Composition to the second part of the Contest – the SHOW on a platform or on the market square:

TYTUŁ

KOMPOZYTOR (OPRACOWANIE)

CZAS

LICZBA

UTWORU

IMIĘ I NAZWISKO

TRWANIA

OSÓB

Title

Name of the Composer

UTWORU

Number

of a composition

(arrangement)

Time

of persons

Podkład muzyczny do układu Background music:
a) CD – muzyka w stylu dowolnym w aranżacji oryginalnej
music like disco etc. in original arrangement,,

b) CD z muzyką w aranżacji nagranej przez orkiestrę, with music played by orchestra,
c) podkład wykonywany przez orkiestrę na żywo music played by orchestra live
(nazwa orkiestry name of the orchestra:: ……………………………………)
(właściwe podkreślić underline suitable)

9. Adres strony internetowej, z której można pobrać informacje i zdjęcia Zespołu Tanecznego /
Mażoretek do festiwalowego folderu Website with informations and photos about Majorette Group
(to Festival Folder) …………………………………………………………………………
(w przypadku braku strony, prosimy o przesłanie informacji i zdjęć drogą mailową lub pocztą)

(if You don’t have website please send informations and photos by mail or by post)
Jakiekolwiek zmiany w programie przyjmowane będą do 7 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.
Any changes in Your program will be accepted to 7 days before the Festival begins.
DO KARTY ZGŁOSZENIA NALEŻY OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ LISTĘ CZŁONKÓW ZESPOŁU
WRAZ Z PODANYM WIEKIEM. LEASE SEND THE LIST OF GROUP MEMBERS WITH THEIR
AGES TOO.

..............................................
(data date)

.................................................
(pieczęć i podpis)
[stamp & signature]
2

