Sedma slovenska glasbena olimpijada
Ljubljana, Akademija za glasbo UL
11. marec 2018

Prijavnica
Ime in priimek mentorja:_____________________________________________________________
Šola:____________________________________________________________________________
Naslov šole (ulica, poštna številka, kraj):
________________________________________________________________________________
Kontaktni e-naslov mentorja in GSM: ___________________________________________________
Priimek in ime tekmovalca:_________________________________________________________
Datum rojstva:_____________________________________________________________________
Domači naslov (ulica, poštna številka, kraj):
________________________________________________________________________________
Ime glasbene šole (če jo obiskuje), navedba let šolanja, navedba inštrumenta in učitelja:
________________________________________________________________________________

Skladba, ki jo bo tekmovalec zapel v II. delu tekmovanja:
Naslov
Avtor glasbe

Avtorska skladba za III. del tekmovanja:
Naslov

Zasedba

Izvajalci avtorske skladbe:
Ime in priimek

Avtor besedila

Trajanje

Instrument

Datum:

Datum:

Podpis tekmovalca:

Podpis mentorja:

Žig šole:

DOVOLJENJE STARŠEV ali SKRBNIKOV (obvezno za mladoletne udeležence)
Podpisani/ana :__________________________________________________________
dovoljujem svojemu sinu / hčeri:_____________________________________________
da se udeleži Sedme slovenske glasbene olimpijade.
S podpisom dovoljujem snemanje / fotografiranje svojega otroka in objavo ter uporabo
gradiva v institucionalne namene.

Datum:

Podpis:

Izpolnjeno prijavnico in priloge pošljite do 16. februarja 2018 (poštni žig) na naslov:
ZVEZA GLASBENE MLADINE SLOVENIJE
Kersnikova ulica 4
1000 Ljubljana
s pripisom: Sedma slovenska glasbena olimpijada
Obvezne priloge:
-notni zapis pesmi, ki jo bo tekmovalec pel v II. delu tekmovanja
-notni ali multimedijski zapis in kratek opis avtorskega dela za III. del tekmovanja
Prijave in priloge morajo biti poslane v roku, določenem v razpisu tekmovanja.
Prijav, prispelih po roku, organizator tekmovanja ni dolžan upoštevati.
Prijavitelj zagotavlja verodostojnost podatkov.
Informacije o Sedmi slovenski glasbeni olimpijadi so dostopne na spletnem naslovu:
www.glasbenamladina.si

Sedmo slovensko glasbeno olimpijado organizirata Zveza Glasbene mladine Slovenije in Akademija za glasbo v Ljubljani.
Namenjena je učencem 3. triade OŠ, motivira in navdušuje za umetniško samoizražanje, razvija glasbeno pismenost kot
predpogoj za kreativne dejavnosti in razširja možnosti za ustvarjanje. Tekmovanja se lahko udeležijo zainteresirani in glasbeno
nadarjeni učenci zadnjega triletja osnovnih šol. Vzporedno s splošno šolo se lahko izobražujejo tudi na nižji stopnji glasbenega
šolstva (v glasbenih šolah) ali v neformalnih oblikah izobraževanja. Na državno tekmovanje tekmovalce prijavijo učitelji mentorji. Število učencev, ki jih posamezni mentorji z določene šole prijavijo na tekmovanje, je omejeno na tri učence, izbrane
na šolskem tekmovanju.

