II Międzynarodowy Turniej Jazzowych Tradycjonalistów
II International Tournament of Jazz Traditionalists
(03 Września 2017 / September 03, 2017)

ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU (*)
TOURNAMENT APPLICATION FORM

nazwa zespołu
band name
strona internetowa
website
lider zespołu
band leader

(ulica i numer domu / street and house number)

adres pocztowy
postal address
(kod pocztowy i miasto / ZIP code and city)

(kraj / country)

telefon / phone
e-mail:

Członkowie zespołu / The band members (**)
imię / first name
nazwisko / surname

instrument

1
2
3
4
5
6
7

Krótka nota biograficzna zespołu / Short biography of the band

Wybrany program Turnieju / The selected program of Tournament

I Etap / Phase I
autor / author

utwór / song

1
2
3

II Etap / Phase II
autor / author

utwór / song

1
2
3

Finał / Finale
autor / author

utwór / song

1
2
3
Zapotrzebowanie techniczne (ilość mikrofonów, pulpity, etc.)
Technical requirements (microphones, stands for sheet music, etc.)

Oświadczenie lidera zespołu / Statement by the band leader
Oświadczam niniejszym, że regulamin Turnieju jest mi znany i akceptuję jego postanowienia, oraz, że
załączony materiał audio został nagrany przez muzyków, którzy wystąpią w Turnieju.

I hereby declare that the rules of the Tournament is known to me and I accept provisions thereof, and
that the attached audio material was recorded by musicians who perform in the Tournament.

(miejscowość / city)

1
2

(data / date)

(czytelny podpis / legible signature)

Wymagane załaczniki / Required attachments
fotografia zespołu (JPG dobrej jakości) / photo of the band (JPG format in good quality)
aktualne nagrania audio / the current audio recordings (MP3 format)

Niniejsze Zgłoszenie Turniejowe, oraz Regulamin Turnieju można pobrać na stronie internetowej
Organizatora: www.fjt.com.pl/festiwal/
These
Tournament Application Form and Tournament Rules can be downloaded on the website of the Organizer:
www.fjt.com.pl/festiwal/

(*)

Wypełnij wszystkie pola drukowanymi literami, wydrukuj, podpisz, zeskanuj i wyślij na adres: fjt@onet.eu
Fill out all the boxes in capital letters, followed print, sign, scan and send to: fjt@onet.eu

(**)

Jeśli zespół liczy więcej niż 7 członków (max 10 osób), dopisz pozostałych pod tabelą.
If a band has more members than 7 (max 10 people), add the rest below the table.

