
 

 

 

Karta zgłoszenia uczestnika programu Modern Band for Kids 

(wypełnia rodzic/opiekun prawny) 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

I. Kandydat (dziecko) 

 

1. Imię i nazwisko kandydata 

 

…………………………………………………………………………… 

 

2. Pseudonim artystyczny 

 

…………………………………………………………………………… 

 

3. Data i miejsce urodzenia 

 

…………………………………………………………………………… 

 

4. Pesel 

 

…………………………………………………………………………… 

 

5. Adres zamieszkania  

 

…………………………………………………………………………… 

 

6. Obywatelstwo 

 

…………………………………………………………………………… 

 

7. Numer telefonu 

 

…………………………………………………………………………… 

 

8. Adres e-mail 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Opiekun prawny: 

 

1. Imię Nazwisko  

 

…………………………………………………………………………… 

 

2. Stopień pokrewieństwa   

 

…………………………………………………………………………… 

 

3. Nr telefonu kontaktowego do opiekuna / rodzica 

 

…………………………………………………………………………… 

 

4. Adres e-mail do korespondencji opiekuna / rodzica 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

III. Priorytetem dla dziecka będą (prosimy wybrać odpowiednio przez zakreślenie w kółko): 

1. Zajęcia w zespole 

2. Zajęcia indywidualne 

3. Zajęcia indywidualne oraz zespołowe 

 

IV. Instrument przewodni - podstawowy (prosimy wybrać odpowiednio przez zakreślenie 

w kółko): 

1. Gitara akustyczna 

2. Gitara basowa 

3. Gitara elektryczna 

4. Perkusja 

5. Piano elektryczne 

6. Zajęcia ze śpiewu, wokal 

7. Saksofon 

8. Klarnet 

9. Skrzypce 

 

 

V. Dotychczasowa kariera muzyczna (prosimy wybrać odpowiednio przez zakreślenie w 

kółko): 

1. Początkujący - dziecko uczestniczyło jedynie w obowiązkowych lekcjach muzyki. 

2. Średnie doświadczenie - średnio zaawansowany (nauka w szkole muzycznej, 

ognisko szkolne, prywatne zajęcia). 

3. Zaawansowany (po szkole muzycznej I stopnia, inne - należy wskazać jakie): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

4. Udział w castingach, festiwalach, konkursach muzycznych (należy wskazać): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 

VI. Znajomość języka obcego (prosimy wskazać poziom zaawansowania): 

.................................................................... 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Wykaz zajęć grupowych obowiązkowych (7-12 lat; 13-16 lat) 

1. Teoria muzyki. 

2. Kształcenie słuchu. 

3. Praktyka sceniczna. 

4. Zajęcia modern band - granie w zespole. 

 

Zajęcia grupowe dodatkowe (13-16 lat) (prosimy wybrać odpowiednio przez zakreślenie w 

kółko zgodnie z preferencjami. Otwarcie kierunku zależne jest od ilości zainteresowanych): 

1. Produkcja muzyki elektronicznej. 

2. Podstawy DJ’ingu. 

3. Songwriting - sztuka tworzenia piosenki od podstaw. 

4. Event management - Junior manager zespołu. 

5. Proces tworzenia w studio - zajęcia praktyczne. 

 

 

 

Ankietę wypełnia rodzic bądź opiekun prawny. 

 

 

Kraków, dnia…………………     ……………………………………. 
                       (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kraków, dn. ………………………………. 

 

Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka 

 

Ja, ……………………………………………………………………………….., niżej podpisany 

oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………………. PESEL: 

………………………………………… nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

programie MODERN BAND FOR KIDS.  

 

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA: (prosimy o 

wskazanie chorób przewlekłych lub przypadłości zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na 

zachowanie i samopoczucie dziecka w trakcie prowadzonych zajęć. W szczególności 

prosimy o wskazanie chorób przewlekłych np. padaczka, wskazanie czy dziecko posiada 

zaświadczenie o niepełnosprawności - jeśli tak to z jakiego powodu wydane, a także 

wskazanie jeżeli dziecko objęte jest opieką psychologa / psychiatry). 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................  

Oświadczam, że podałem wszystkie znane mi informacje o stanie zdrowia dziecka, które 

mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w trakcie zajęć odbywających się w ramach 

programu MODERN BAND FOR KIDS. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzieleniu mojemu 

dziecku pomocy ambulatoryjnej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.  

 

  ………………..…………………………….. 
Czytelny podpis rodzica 

 

Oświadczam, że moje dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) i nie potrzebuje dodatkowego ubezpieczenia.  

 

  ………………..…………………………….. 
Czytelny podpis rodzica 

      

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o konsekwencjach składania fałszywych 

oświadczeń. Prawdziwość danych w powyższym formularzu potwierdzam własnoręcznym 

podpisem. 

 

       ………………..…………………………….. 
Czytelny podpis rodzica 

 

  

 


