ЗАЯВКА – АНКЕТА
на участь у ІІІ Міжнародному молодіжному фестивалі мистецтва ім. Володимира Шинкарука

«Пісенний Спас»
!!! ВАЖЛИВО !!!
Разом із заявкою на участь у Конкурсі необхідно надіслати:
1) фото учасника (учасників) та осіб, які офіційно супроводжують, у форматі JPEG для оформлення акредитаційних
документів;
2) 2 фотографії у форматі JPEG розміром не менше 300 dpi/inch для презентаційної продукції Фестивалю;
3) демозапис (аудіо) 3-х запропонованих до Конкурсу пісень у форматі MP3, у якості 256 кілобіт/сек, 44100Гц для
номінацій «Виконавець естрадної пісні», «Виконавець авторської пісні»;
4) демозапис (відео) 2-х запропонованих до Конкурсу творів у рекомендованому форматі MPEG-4 для номінації
«Конферансьє»;
5) тексти творів заявлених на конкурс із зазначенням назви, прізвища та імені авторів мовою оригіналу та переклади
українською (або російською) мовами.
ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВКИ
• Всі пункти таблиць повинні бути заповнені ретельно і без скорочень. Назву та авторів творів необхідно писати
повністю.
• Назви творів заповнюються в тому порядку, в якому Ви хотіли б виконувати їх на конкурсі. Номери будуть
поставлені в програмі поспіль за результатами жеребкування (якщо Вам потрібен час для зміни костюму, вкажіть
це у пункті «Особливі побажання та потреби»).
• У пункті «Творчі досягнення та звання» вкажіть найбільш значимі (не більше п’яти).
• У номінації «Конферансьє», при заповненні пункту «Назва твору, автори музики та слів», вказати назву та авторів
двох обраних творів.
• Вкажіть наголоси (наголошений склад виділіть «жирним») у прізвищах або назвах, які можуть читатися порізному.
• Неправильно заповнена ЗАЯВКА РЕЄСТРУВАТИСЯ НЕ БУДЕ, а буде відправлена Вам НА ДООПРАЦЮВАННЯ!
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