Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége - KÓTA   	 Viszzaküldési határidő: 2008. április 14.
Budapest, 1537.Pf. 406			                 	  Nevezési cím:  VFMK Művelődési 
Tel.: 201-7897; Tel:/Fax: 225-3713			  Intézet, (Bukor Irén) 5001 Szolnok                 
E-mail: rozgonyi@kota.hu 	     			   Pf. 139.; E-mail: bukor@vfmk.hu 
	
                           JELENTKEZÉSI LAP NÉPZENEI EGYÜTTESEKNEK 
                                      a KÓTA 14. Országos Népzenei Minősítésére
2006. szeptember 1.– 2008. június 30.
(Népdalkörök, pávakörök, népdalkarok, hangszerkísérettel éneklő népzenei együttesek, hangszeres együttesek)

A minősítés helyszíne:………………………………………………..
A minősítés ideje:…………………………………………………………………………….
A minősítés melyik szintjére jelentkezik:   I. TÉRSÉGI,   II. ORSZÁGOS, 
III. ORSZÁGOS NÉPZENEI GÁLA.  (Kérjük, amelyik szintre jogosult és jelentkezik eddigi minősítése alapján, húzza alá! Tájékozódjon a kiírásban a szintek követelményeiről!)

A minősülő együttes adatai:

1.	Az együttes neve:………………………………………………………………………..
	székhelye:………………………………………………………………………………
	levelezési címe: megye:………….. irányítószám:…. település:………………………
út, tér:………………….. házszám:……. telefon:…………fax:…………… mobil:………….. e-mail:…………………………………… weblap:…………………………………………….
2.	Megalakulásának éve:………………Fenntartója:………………………………………
3.	A szakmai vezető neve:…………………………………………………………………
	Levelezési címe, telefonja, e-mailje:………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
4.        Az együttes létszáma a minősítés idején:……… fő.  A résztvevők közül
	énekes:…..fő, ebből férfi:……, nő:..…., gyermek: fiú:……., leány:……,
		hangszeres:…..fő, ebből férfi:…..., nő:….., gyermek:  fiú:…., leány:…..

5.	A 13. minősítő-rendszerben elért fokozatai: 
Térségi:……………… Országos:…………….   Népzenei Gála szinten:…………………….
A legmagasabb minősítést hol és mikor szerezte: helység,………………év:…….hónap…………….nap:…

            A 14. minősítő-rendszerben elért eddigi fokozatai:
Térségi:……………... Országos:……………..
A legmagasabb minősítést hol és mikor szerezte: helység:………………év:…….hónap:…………….nap:…..

6.	Részletes műsor: ……………………………………………………………………..
	………………………………………………………………………………………..
	………………………………………………………………………………………..
	………………………………………………………………………………………..
7.        Technikai igény: ……………………………………………………………………..
8.        Tagja-e az együttes a KÓTA-nak:       igen:……….nem:………….mióta:………….
9.        Kíván-e a KÓTA-nak tagja lenni?:      igen              nem

     			               PH.                            ……………………………….
								 a szakmai vezető aláírása				 		
Kelt:……………………………  év:……………hónap………..nap.
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JELENTKEZÉSI LAP SZÓLISTÁKNAK
A KÓTA 14. Országos Népzenei   Minősítésére
2006. szeptember 1.– 2008. június 30.
(Énekes és hangszeres szólisták)  

A minősítés helyszíne:………………………………………………..
A minősítés ideje:…………………………………………………………………………….
A minősítés melyik szintjére jelentkezik: I. TÉRSÉGI,   II. ORSZÁGOS, 
III. ORSZÁGOS NÉPZENEI GÁLA.  (Kérjük, amelyik szintre jogosult és jelentkezik eddigi minősítése alapján, húzza alá! Tájékozódjon a kiírásban a szintek követelményeiről!)

A minősülő szólista adatai:

A szólista neve:……………………………………………………………...
levelezési címe, megye:………….. irányítószám:….   település:………………………………
út, tér:………………….. házszám:……. telefon:…………fax:…………… mobil:………….. e-mail:…………………………………… weblap:…………………………………………….

Énekes vagy hangszeres szólista. (Húzza alá) Ha a jelentkező hangszeres: milyen hangszeren játszik:………………… Kísérete:……………………………………..
     
3.         A 13. minősítő-rendszerben elért fokozatai:

Térségi:……………… Országos:…………….   Népzenei Gála szinten:…………………….
A legmagasabb minősítést hol és mikor szerezte: helység,……………………év:……hónap………..nap:….

            A 14. minősítő-rendszerben elért eddigi fokozatai:

Térségi:……………... Országos:……………..
A legmagasabb minősítést hol és mikor szerezte: helység:…………………….év:…..hónap:……….nap:….

4.        Együttesének neve (ha tagja vagy vezetője együttesnek):……………………………
	levelezési címe: megye, irányítószám, telefon, fax, e-mail:…………………………….
	…………………………………………Fenntartó:……………………………………..
     A felkészítő tanár neve:………………………………………………………………..
           Címe, telefonja, e-mailje:………………………………………………………………
5.	Részletes műsor: ………………………………………………………………………..
	…………………………………………………………………………………………..
            …………………………………………………………………………………………...
6.        Technikai igény: …………………………………………………………………………
	A minősítést kérő tagja-e a KÓTA-nak:  igen        nem     mióta:…….

8.         Kíván-e a KÓTA-nak tagja lenni?:          igen        nem

   					                                                                                    											……………………………….
       						    			 a minősítést kérő aláírása
Dátum: …………………………………….

