
 

З А Я В К А  
 

на  участь у конкурсі-фестивалі  “НАДІЯ - 2020” 

В номінації: «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво» 

(народні інструменти), «Народне інструментальне мистецтво» (духові інструменти), 

«Режисура видовищно-театралізованих заходів», «Декоративно-прикладне мистецтво», 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 
(вибрану номінацію підкреслити) 

Прізвище, ім’я, по-батькові конкурсанта,  № телефону____________ 

______________________________________________________________ 

Рік, дата народження ____________________20___ р. 

Школа (загальна, музична, студія, клас)_________________________ 

______________________________________________________________ 
    (місто, село, район, область) 

Муз. інструмент_______________________________________________ 

Викладач ____________________________________________________ 
       (прізвище, ім’я, по-батькові, телефон) 

Концертмейстер_______________________________________________ 
      (прізвище, ім’я, по-батькові, телефон) 

Конкурсна програма___________________________________________ 
   (автор, назва твору) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

                                                               Підпис конкурсанта____________ 
 
 

 

З А Я В К А  
 

на  участь у конкурсі-фестивалі  “НАДІЯ - 2020” 

В номінації: «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво» 

(народні інструменти), «Народне інструментальне мистецтво» (духові інструменти), 

«Режисура видовищно-театралізованих заходів», «Декоративно-прикладне мистецтво», 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 
(вибрану номінацію підкреслити) 

Прізвище, ім’я, по-батькові конкурсанта,  № телефону____________ 

______________________________________________________________ 

Рік, дата народження ____________________20___ р. 

Школа (загальна, музична, студія, клас)_________________________ 

______________________________________________________________ 
    (місто, село, район, область) 

Муз. інструмент_______________________________________________ 

Викладач ____________________________________________________ 
       (прізвище, ім’я, по-батькові, телефон) 

Концертмейстер_______________________________________________ 
      (прізвище, ім’я, по-батькові, телефон) 

Конкурсна програма___________________________________________ 
   (автор, назва твору) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

                                                               Підпис конкурсанта____________ 



 

З А Я В К А  
 

на  участь у конкурсі-фестивалі  

  “НАДІЯ - 2020” 

В номінації  «Народне хореографічне мистецтво» 

Назва колективу ______________________________________________ 

Кількість учасників _______ (склад колективу подається за окремим списком) 

Вікова категорія ________________________ 

Школа, студія, мистецький заклад______________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
    (місто, село, район, область) 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника колективу,   

№№ телефону_________________________________________________  

Концертмейстер_______________________________________________ 
     (прізвище, ім’я, по-батькові, телефон) 

Конкурсна програма___________________________________________ 
   (автор, назва твору) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
    

                                                                Підпис керівника____________ 
 

 

 

З А Я В К А  
 

на  участь у конкурсі-фестивалі  

  “НАДІЯ - 2020” 

В номінації  «Народне хореографічне мистецтво» 

Назва колективу ______________________________________________ 

Кількість учасників _______ (склад колективу подається за окремим списком) 

Вікова категорія ________________________ 

Школа, студія, мистецький заклад______________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
    (місто, село, район, область) 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника колективу,   

№№ телефону_________________________________________________  

Концертмейстер_______________________________________________ 
     (прізвище, ім’я, по-батькові, телефон) 

Конкурсна програма___________________________________________ 
   (автор, назва твору) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

                                                                   Підпис керівника____________ 


