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Друга інструментальна музична літня академія
Дори Шварцберг 2017
Анкета
Ця анкета є основою для подальшої комунікації. Ми не беремо на себе відповідальність за помилки заявника або нерозбірливий
почерк. Будь ласка, роздрукуйте заповнену анкету, підпишіть її, відскануйте і надішліть відскановану копію (тільки у форматі
PDF, інші формати не підтримуються та розглядатися не будуть!!!) до нас на електронну адресу info@dzialak.ch .
Кінець реєстрації: 1 червня 2017р. Анкета та всі додатки мають бути надіслані в електронному варіанті не пізніше 1 червня 2017
року. Будь ласка, зверніть увагу - неповні анкети розглядатися не будуть!

Особисті дані:
Прізвище:_________________________________________________________________________________________________
Ім'я: _____________________________________________________________________________________________________
Стать: ❑ чоловіча ❑ жіноча
Дата народження: День: ______ Місяць: ______ Рік: __________
Національність: ___________________________________________________________________________________________
Інструмент: _______________________________________________________________________________________________
Вулиця/Місто: _____________________________________________________________________________________________
Район/область: ____________________________________________________________________________________________
Країна/поштовий індекс: ____________________________________________________________________________________
Домашній номер телефону (включно з кодом країни і міста): _____________________________________________________
Мобільний номер телефону (включно з кодом країни):___________________________________________________________
Наявність Viber або WhatsApp: Так ❑ Ні ❑
E-Mail (електронна адреса): _________________________________________________________________________________
!Якщо у назві Вашої електронної адреси не вказано Вашого імені та прізвища, просимо у змісті листа зазначити від кого він
надісланий!
Початківець: Так ❑ Ні ❑ Аматор ( hobby ): Так ❑ Ні ❑
!! E-mail є основним засобом комунікації. Регулярно перевіряйте Вашу електронну скриньку, а також розділ „Спам” !!

Пропозиції курсу:
❑ Курс соло
Бажаний педагог:
❑ професор Дора Шварцберг - 300 USD оплата за особу
❑ інший професор (вказати ім'я):____________________________________- 100 USD оплата за особу
❑ Курс камерної музики у професора Дори Шварцберг - 500 USD оплата за групу
❑ Курс камерної музики у іншого професора - 150 USD оплата за групу
❑ Пасивний слухач (Вам дозволятиметься бути присутнім на будь-якому занятті і слухати будь-якого педагога впродовж всієї
літньої академії) - 10 USD оплата за особу.
❑ Пасивний слухач із сертифікатом (Для отримання сертифікату слухача для підвищення кваліфікації Вам потрібно бути
присутнім не менш, ніж на 20-ти заняттях у різних професорів) – 25 USD оплата за особу
Оплата курсу здійснюється в день реєстрації !
Про відсутність на майстер класі просимо повідомити якнайменше за 3 дні до початку курсу по електронній пошті
info@dzialak.ch . У разі відмови від участі у день реєстрації Літня Академія виставить рахунок у розмірі 50% від суми за курс.

Курс соло:
Репертуар (обов’язкова інформація для акомпаніатора)
1. ______________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________
Курс камерної музики:
Назва ансамблю:_________________________________________________________________________________________
Імена партнерів у курсі камерної музики:
1. ______________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________
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Репертуар для курсу камерної музики:
1. ______________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________________
До анкети мають бути подані обов'язкові додатки:
❑ нещодавня фотографія ( формат JPEG, не менше, ніж 300 dpi)
❑ біографія
❑ копія паспорта
❑ посилання на відео в YouTube на адресу: info@dzialak.ch Відео мусить бути не старіше, ніж 3 місяці.
Окреме посилання в формуляр не вписувати!
Хто має бути повідомлений у разі нещасного випадку або в іншій надзвичайній ситуації?
Прізвище та ім'я: _________________________________________________________________________________________________
Ким є для Вас ця особа: ___________________________________________________________________________________________
Телефон (включно з кодом країни і міста): ___________________________________________________________________________
E-Mail (електронна адреса): _______________________________________________________________________________________

Коментарі/Особливі побажання
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Правила та обов'язки
Кожен учасник оплачує відвідування Другої інструментальної музичної літньої академії Дори Шварцберг 2017.
Друга інструментальна музична літня академія Дори Шварцберг 2017 існує для її учасників, але очікує навзаєм дотримання
наступних правил:
•
Ми очікуємо гармонійну співпрацю з адміністрацією Другої інструментальної музичної літньої академії Дори
Шварцберг 2017.
•
Участь є можливою лише на повний період курсу, з прибуттям 9-10-го липня 2017 року і від'їздом 21 липня 2017 року.
Офіційна зустріч 10-го липня о 15:00! За звичайних обставин є неможливим прибути пізніше або поїхати раніше.
Звичайно, допускатимуться винятки у разі хвороби або інших непередбачуваних обставин (наприклад, у випадку
невідкладної допомоги). Якщо учасник мусить прибути на день пізніше або поїхати на день раніше через сольний
концерт, адміністрація курсу має бути повідомлена у розділі "Коментарі" або через електронну пошту.
Реєстрація відбувається 10-липня о 9:00-12:00, а не під час офіційної зустрічі о 15:00!
•
Розклад буде спланований і реалізований вчителями. Для дітей віком до 12 років буде проведено 5 уроків по 45 хвилин
за 10 днів . Для учасників курсу соло буде проведено 5 уроків по 60 хвилин за 10 днів. Для груп камерної музики буде
проведено по 5 уроків по 60 хвилин за 10 днів.
•
Ми заохочуємо вас відвідувати своїх колег на уроках.
•
Час учителів цінний та лімітований. Учасники мають приходити на уроки своєчасно, а саме: не пізніше, ніж за 5 хвилин
до початку заняття.
•
Виступ на концерті є можливим лише у відповідному концертному вбранні: для чоловіків - чорно-біле або повністю
чорне; для жінок - концертна вечірня сукня, довжина якої нижче коліна. Виступ у звичайному одязі (наприклад, джинси)
є недозволеним.
•
Щоденний розклад є обов'язковим до виконання. Детальний розклад Ви отримаєте після прибуття.
•
Використання будь-якого виду наркотиків або алкоголю є суворо забороненим і призведе до негайної дискваліфікації і
від'їзду.
•
Своїм підписом учасник Другої інструментальної музичної літньої академії Дори Шварцберг 2017 дає згоду на
використання зображень та аудіо матеріалів з концертів для рекламних цілей без фінансової компенсації, наприклад, на
web-сторінці, у YouTube, радіо, телебаченні і в друкованих виданнях.
•
Діти, молодші 12 років, повинні супроводжуватись одним із батьків впродовж всього періоду проведення
майстеркласів!
•
Не залишайте особистих речей без нагляду. Команда Другої інструментальної музичної літньої академії Дори
Шварцберг 2017 не несе відповідальності за загублені особисті речі.
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Важлива інформація!
Концертна агенція Dzialak&Söhne являється організатором Літньої Академії, проте не забезпечує учасників проживанням.

Академія Дори Шварцберг співпрацює із Львівською середньою спеціалізованою музичною школою імені Соломії
Крушельницької. На території школи є інтернат, де є можливість проживати.
❑ Я би хотів(-ла) мешкати у Львівській середній спеціалізованій музичній школі-інтернат ім. С. Крушельницької та прошу надати мені
додаткову інформацію щодо проживання.

❑ Я самостійно забезпечую місце проживання.

Документ без підпису не дійсний!
Підписуючи цю заявку, Ви погоджуєтеся з правилами Другої інструментальної музичної літньої академії Дори
Шварцберг 2017.
Підпис учасника/батьків для молодших 18-ти років:

__________________________________________________________________
Місце: _____________________________ Дата: __________________________
У разі заповнення заявки третьою особою, батьки мусять повідомити про це через електронну пошту.

