ĐƠN ĐĂNG KÝ "CEG MUSIC FESTIVAL 2019”
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:...........................................................................................................................
Giới tính (Nam/Nữ):..........................
Ngày sinh:...................................................................................
Độ tuổi: ………………...................
Đang theo học tại trường/ trung tâm/nhà:..................................................................
Địa chî hiện tại…...............................................................................................................
Họ và tên người giám hộ:...............................................................................................
Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................
E-mail:.................................................................................................................................
II. BẢNG THAM GIA
1. CEG Classic
Bâng A

Bâng B

Bâng E (CN)

BângC

Bâng D

Bâng F (CN)

2. CEG Pop
Bands

Solo (ghi rõ tên nhạc cụ).....................

III. TÁC PHẨM ĐĂNG KÝ (Ghi rõ tên tác phẩm và tác giâ)
✦Khởi động (không bắt buộc)
Tham gia

Không tham gia

✦Vòng 1: (TÌM KIẾM) (01 tác phẩm bắt buộc)(<5phút)
……………………………………………………………………………....................................
.............................................................................................................................................
Lưu ý: Bâng Competition Vòng 1 dự thi 2 tác phẩm thể loại phức điệu và
Sonatina, Sonata
✦Vòng 2: (TỎA SÁNG)(01 tác phẩm bắt buộc)(< 5phút)
……………………………………………………………………………....................................

.............................................................................................................................................
( Đối với bâng Competition thí sinh phâi thể hiện 1 tác phẩm lớn hoặc 2 tác
phẩm tự chọn thời lượng 8-10 phút)
IV. LỆ PHÍ THAM GIA
✦Lệ phí tham gia chương trình chính thức: 750.000 VNĐ/ buổi (Bây trăm năm
mươi nghìn đồng) đối với cá nhân / nhóm nhạc.
✦Chương trình "Khởi động” (Không bắt buộc): 300.000 VNĐ/ buổi (Ba trăm
nghìn đồng) đối với cá nhân/ nhóm nhạc.
(Thí sinh đăng ký dự thi sẽ được tặng 1 vé tham dự Hòa nhạc & Gala Trao giâi
CEG Music Festival 2019) trị giá 300.000VNĐ)
Thông tin tài khoân:
✦Tên TK: Công ty TNHH Âm nhạc CEG
✦ SỐ TK: 1251 0000 423 420 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV),
Chi nhánh Đông Đô – 14 Láng Hạ, Hà Nội
✦ Nội dung chuyển khoân: "Họ và tên thí sinh + ngày/tháng/năm sinh + lệ phí
CMF2019"
Thời gian thu phí:
✦Thí sinh đăng ký tham gia: Chuyển hồ sơ và lệ phí cho BTC đến hết ngày nộp
hồ sơ đăng ký.
✦Thí sinh được vào Vòng 2: Tỏa Sáng (Dành cho thí sinh đến từ các khu vực
Nghệ An, Hâi Phòng, Thái Nguyên): Nộp lệ phí cho BTC từ sau khi công bố kết
quâ thí sinh Vòng 2 đến hết ngày 15/08/2019.
...., ngày... tháng... năm 2019
CHỮ KÝ ĐẠI DIỆN
(Lưu ý: Các thông tin trong mẫu đăng kí phâi chính xác và đầy đủ)

