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VISSZAIGAZOLÓ LAP
Visszaküldési határidő: 2020. február 25.
•
•
•
•
•

XIII. Vass Lajos Népzenei Verseny Országos Középdöntők
2020. szeptember 19. Dunapataj - Kodály Zoltán Művelődési Központ, Vasút u. 2.
2020. október 3. Sümeg - Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Széchenyi Gy. u. 9-11.
2020. október 10. Eger - Bartakovics Béla Közösségi Ház, Knézich Károly utca 8.
2020. október 17. Berettyóújfalu - Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Bajcsy Zs. u. 27.
2020. november 7. Budaörs - Jókai Mór Művelődési Központ, Szabadság út 26.
(A megfelelőt kérjük aláhúzni)

Csoport, szólista neve:…………………………………………………………………………………..………
Csoport, szólista címe:…………………………………………………………………………..………………
Csoport, szólista telefonszáma:……………………………………………………………………..…………..
Csoport, szólista e-mail címe:………………………………………………………………………..………….
Vezető, felkészítő neve:………………………………………………………………………….……………...
Csoport létszáma:……….…fő , ebből hangszeres …..……fő, …………………………………..hangszeren.
Aláhúzással jelölje, melyik kategóriában fog a középdöntőn szerepelni:

I. FELNŐTT kategória (18 éves kortól)

II. GYERMEK – IFJÚSÁGI kategória

Éneklő csoportok (3 főtől)
Hangszeres csoportok (3 főtől)
Szólóének
Hangszerszóló ………………………hangszeren

(18 éves korig, a csoport tagja sem lehet 18 évesnél
idősebb)
Éneklő csoportok (3 főtől)
Hangszeres csoportok (3 főtől)
Szólóének
Hangszerszóló ………………………. hangszeren

Műsorszám címe:…………………………………………………………………..……………………………
A dalcsokrot összeállította:…………………………………………………………..………………………….
Dalok kezdősorainak felsorolása: (kitöltése kötelező)

Technikai igény: Az egyenlő esély biztosítása szempontjából a műsorok hangosítás nélkül adandók elő.
Műsoridő: Csoportoknak
maximum 5 perc egy dalcsokor, a zsűri által javasolt összeállítás
Szólistáknak
maximum 4 perc
A műsoridő túllépése pontlevonással jár!
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NYILATKOZAT
Alulírott a ……………………………………………………….csoport, szólista képviseletében
nyilatkozom, hogy a megjelölt középdöntőre
• különjáratú autóbusszal,
• személygépkocsival utazok, utazunk.
• nem kérek útiköltség hozzájárulást.

(a megfelelőt kérjük aláhúzni)

Tudomásul veszem, hogy az útiköltség hozzájárulás az általam megadott nyilatkozat alapján kerül
kiszámításra.
Az autóbusszal érkezőknek, a Szövetség nevére: Vass Lajos Népzenei Szövetség, 1012 Budapest,
Várfok utca 8. személyszállításról szóló átutalásos (rész)számla ellenében tudjuk kifizetni a
hozzájárulást. A számlához szükséges csatolni a csoport részéről a szállítónak küldött megrendelő
1 példányát, a szállító visszaigazolását a rendelésre, valamint a menetlevél hitelesített másolatát.
Mindezeket a Szövetség levelezési címére kérjük majd megküldeni „Elsőbbségi” módon a
rendezvényt követő 6 napon belül. – Kérjük figyelembe venni, hogy nekünk az átutalást időre
teljesíteni kell még. Postázási cím: Vass Lajos Népzenei Szövetség 9083 Écs, Petőfi S. u. 30.
Az előző évek tapasztalatai alapján kérjük, hogy az utazásért felelős személy/csoportvezető kísérje
figyelemmel a számla készítését, ha lehet, kérje el ő maga a szükséges dokumentumokat és küldje
el nekünk, mert azok a szállítóra bízva több esetben nem érkeztek meg időre, vagy hiányosak
voltak, így visszaküldtük és nem tudtuk kifizetni.
A személygépkocsival érkezők hozzájárulása a NAV által meghatározott norma alapján kerül
kiszámításra.
Az elszámoláshoz szükséges adatokat kérjük megadni:
•
a személygépkocsi tulajdonosának neve:
•
a személygépkocsi tulajdonosának lakcíme:
•
a személygépkocsi tulajdonosának születési helye, ideje:
•
a személygépkocsi tulajdonosának anyja neve:
•
a személygépkocsi tulajdonosának adó azonosító száma:
•
a személygépkocsi rendszáma:
•
típusa, cm3 megadásával:
•
üzemanyag megadása (dízel, benzines):
•
a forgalmi engedély mindkét oldalának fénymásolata egy oldalra
Dátum:
Név/Aláírás
Visszaküldendő:
vagy a

Vass Lajos Népzenei Szövetség, 9083 Écs, Petőfi S. u. 30. címre,
vasslajos-szov@vasslajos-szov.hu, e-mail címre.

