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Jelentkezési lap 

„Pereces 110” Pályázat fúvószenekari mű megírására 

I.A pályázat kiírója: 

Név Bányász Kulturális Egyesület 

Székhely: 3518 Miskolc Bollóalja u. 160.  

Adószám: 18448571-1-05 

Képviseli: Németh Éva elnök 

E-mail: banyaszklub@gmail.com 

Bankszámlaszám: 11734004-20466608 

 

II/1. A Pályázó: *  

Név: *  

Születési név: *  

Anyja neve: *  

Születési helye és ideje: *  

Sz.ig. szám/útlevél szám*  

Állandó lakcím: *  

E-mail: *  

Telefon: *  

Adószám: *  

*Kérjük olvashatóan töltse ki! 

 

II/2. Amennyiben a pályázó kiskorú Törvényes képviselő adatai: * 

Név: *  

Születési név: *  

Anyja neve: *  

Születési helye és ideje: *  

Sz.ig. szám/útlevél szám*  

Állandó lakcím: *  

E-mail: *  

Telefon: *  

Adószám: *  

*Kérjük olvashatóan töltse ki! 
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III. A pályamű: 

* A megfelelőt kérjük aláhúzni! 

Hangszerelés: ** 

 pikoló  Basszus klarinét  Vadászkürt III.  Harsona II 

 fuvola I.  Esz alt szaxofon I  Vadászkürt IV.  Harsona III 

 fuvola II.  Esz alt szaxofon II  Tenorkürt I.  Tuba I. (F) 

 oboa  B tenor szaxofon I  Tenorkürt II.  Tuba II. (B) 

 fagott  B tenor szaxofon II.  Baritonkürt  Basszus gitár 

 Esz klarinét  Szárnykürt I.  Trombita I.  Ütő I.(kisdob) 

 Klarinét I.  Szárnykürt II  Trombita II.  Ütő II. (nagydob) 

 Klarinét II.  Vadászkürt I.  Trombita III.  Ütő III. (cintányér) 

 Klarinét III.  Vadászkürt II.  Harsona I.  Ütő IV. (harangjáték) 

**Amennyiben szerepel a hangszerelésben rakjon X-et az előtte álló négyzetbe! 

IV. A pályázó egyéb megjegyzései – „egyéb” rovat): *** 

 

***legfeljebb 2000 karakter 

 

A pályamű címe  

Partitúra * van  n incs  

Zenekari szólamanyag * van  n incs  

Hangzóanyag * van  n incs  
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V. Egyéb rendelkezések: 

- A pályázó a jelen jelentkezési lap aláírásával kijelenti, hogy a pályázati kiírás, a 

pályázati szabályzat, illetve a jelentkezési lap tartalmát megismerte és megértette, ezen 

dokumentumokban foglalt valamennyi rendelkezést magára nézve kötelezőnek ismeri 

el.  

- Pályázó kijelenti továbbá, hogy tudomással bír arról, hogy ezen dokumentumok 

egységet képeznek.  

- A pályázó a jelen jelentkezési lap aláírásával kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az 

általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, tudomásul veszi, hogy hibásan, 

vagy hiányosan megadott adatokból eredő következmények vonatkozásában a 

pályázat kiírója a felelősséget kizárja.  

- A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével igazolja, és kifejezetten úgy 

nyilatkozik, hogy a pályázaton való részvétele 3. személy jogait nem sérti, illetve 

minden érintett 3. személytől a pályázatban való részvételre felhatalmazással 

rendelkezik.  

- A pályázó szavatolja, hogy pályaműve egyéni eredeti jellegű, 3. személynek nincs 

olyan joga, amely a pályázat kiíróját a pályamű esetleges felhasználásában korlátozná 

vagy megakadályozná.  

- A pályázó által tett nyilatkozatok valódiságát a pályázat kiírója nem köteles 

ellenőrizni, és azok pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljes mértékben 

kizárja.  

- A jelen három oldalból álló jelentkezési lapot, elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratommal mindenben megegyezőt írom alá. 

Dátum:  .................................. , 20…év.................. hó ......... napján 

 

  ...................................   ........................................  
 Pályázó aláírása Törvényes képviselő aláírása 


