
................................................................ ZGŁOSZENIE  DO  REJESTRU  STOART
imię  i nazwisko zgłaszającego

PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA FORMULARZA
...............................................................       ...............................................   .......................................................................................................

ulica , nr domu i mieszkania       telefon tytuł płyty lub nazwa koncertu, programu telewizyjnego, serialu, filmu

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

kod i miejscowość       e-mail nazwa zespołu ( orkiestry )

Lp TYTUŁ UTWORU Nazwiska i imiona (wszystkich wykonawców ) Funkcje (wszystkich wykonawców ) Wydawca Rok wyd.

(informacje dodatkowe) (wymieniać jedno pod drugim) (podawać odpowiednio na wysokości nazwisk) Nazwa zespołu Nośnik

(DRUKOWANYMI LITERAMI) (DRUKOWANYMI LITERAMI) (DRUKOWANYMI LITERAMI)

1 TYTUŁ PIERWSZEGO UTWORU Nazwisko i imię Sol.wok. np.Pomaton 2001

Nazwisko i imię muz.akomp. + solo Nazwa zespołu CD , MC

Nazwisko i imię muz.akomp. + chórek

Nazwisko i imię muz.akomp.

Nazwisko i imię muz.akomp. 

Nazwisko i imię muz.akomp. 

2 TYTUŁ DRUGIEGO UTWORU Nazwisko i imię Sol.wok. + chórek np.Pomaton 2001

Nazwisko i imię muz.akomp.+ realizator Nazwa zespołu CD , MC

Nazwisko i imię muz.akomp.

Nazwisko i imię muz.akomp. 
Nazwisko i imię muz.akomp.

FUNKCJE : SKRÓTY  NAZW  FUNKCJI

Solista(ka) wokalista(ka) Sol.wok.

Solista(ka) instrumentalista(ka) Sol.instr.

Dyrygent .....

Chórek .....

Muzyk akompaniujący Muz.akomp.

Muzyk grający solówkę w utworze Muz.akomp. + solo

Realizator .....

W informacjach dodatkowych (pod tytułem utworu) prosimy o podawanie wszelkich danych, które mogłyby nam pomóc w zidentyfikowaniu 

wykonania - najczęściej dotyczy to wykonań telewizyjnych, np.: czy jest do tego utworu teledysk, gdzie odbywał się koncert, w jakiej telewizji

był emitowany dany program, data rejestracji koncertu, programu, itd..

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt : 22 55 69 200



Lp TYTUŁ UTWORU Nazwiska i imiona (wszystkich wykonawców ) Funkcje (wszystkich wykonawców ) Wydawca Data wyd.

(informacje dodatkowe) (wymieniać jedno pod drugim) (podawać odpowiednio na wysokości nazwisk) Nazwa zespołu Nośnik

(DRUKOWANYMI LITERAMI) (DRUKOWANYMI LITERAMI) (DRUKOWANYMI LITERAMI)

Prawdziwość danych zawartych w niniejszym " Zgłoszeniu do rejestru STOART " potwierdzam własnoręcznym podpisem

Skróty nazw funkcji = Sol.wok.(solista(ka) wokalista(ka) - Sol.instr.(solista instrumentalista) - Dyrygent - Chórek - Muz.akomp. - Muz. Akomp + solo (solówka)  - Realizator

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

miejscowość i data podpis


