
     ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ: 
 
 
Име, презиме, фамилия:………………………………........ 
 
................................................................................................. 
 
ЕГН: …………………,  категория:……………....……..… 
 
Възрастова група: ……………, ……… клас в училище 
 
Учебно заведение:………………………………………..... 
 
Школа по изкуствата: …………………………………… 
 
Преподавател: ……………………………………....…… 
 
Град: ……………………………………………………… 
 
Домашен адрес, п.к., тел.: ……………………...……….. 
 
………………………………..........................................… 
 
Репертоар:...................……………...............................…. 
 
1. ………………………………………………………...... 
 
2. ............................................................................................. 
 
 
Дата: ………..........2009               Подпис:……………....…  
 
Конкурсът се провежда на 9 май 2009г,  
от 10.00ч по предварително обявен график. 
 
Срок за подаване на документите 25.03.2009 
 
Такса за участие за всички категории: 
10лв – индивидуален участник 
30лв – група или състав 
 
Таксата се превежда по 
IBAN: BG42 KORP 9220 1010 6546 01, 
BIC: KORPBGSF, КОРПОРАТИВНА ТБ АД – Русе 
(задължително  се упоменава име, категория и 
възрастова група на участника) или се внася до 09:30ч  
на 9 май 2009г., в касата на 
НУИ “Проф. Веселин Стоянов”, ул. Пирот-12, Русе 
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