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NEVEZÉSI LAP
Picur viaDAL – A gyerekdalok versenye
Kérjük, a nevezési lapot olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki!
Kérjük, figyeljenek a helyes kitöltésre, mert a nevezési lap alapján adjuk meg a médiának az adatokat!

A pályázó együttes/ előadó neve:

A nevezett dal címe:

A nevezett együttes tagjai:

A nevezett dal énekese:
A nevezett dal szövegírója:
A nevezett dal zeneszerzője:
A nevezett együttes/előadó
webodalának címe:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó mobiltelefonszáma:
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Nevezési díj kiszámlázásához
szükséges adatok:
Számlázási név (Cégnév):
Számlázási cím (Cég székhelye):
Postázási név:
Postázási cím:

Bankszámlaszám, amiről a nevezési díj
utalása történt:

A dal hossza (min:sec):
A pályázók jelentkezésükkel vállalják, hogy a Picur viaDAL közönségszavazásának
nyerteseként 1 alkalommal legalább 30 perces koncertet adnak a díjátadás keretében a Húsvéti
Nyuszikeresés a Vasúttörténeti Parkban rendezvényen. Időpont: 2017.április 17. hétfő
Kötelező mellékletek:
-

abban az esetben, ha a versenyen való induláshoz elengedhetetlen - a nevező és a
jogtulajdonos hozzájárulási nyilatkozata.

-

Jó minőségű fénykép (legalább 500*500 px méretben) a zenekarról,
ami felkerül a Csillagok falára, és a viaDAL Facebook oldalára is

-

A zenekar bemutatkozása 4-5 mondatban.

-

A nevezett dal elküldése mp3 formátumban

Nem kötelező melléklet:
- A teljes dal youtube linkje vagy videója , mely beillesztésre kerül a
http://picurradio.com/picur-ter/picur-mozi oldalra, és a közönségszavazás oldaláról
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linkként elérhető lesz.
Kérjük, az eredeti, kitöltött és aláírt nevezési lapot és a mellékleteket egy
példányban a viadal@picurradio.com e-mail címre elküldeni
szíveskedjenek!
A Picur viaDAL pályázatra való nevezés egyúttal a pályázat kiírója, és alulírott pályázó (továbbiakban Felek) közötti
határozott idejű, 2017. április 30-ig tartó szerződésnek minősül, melyre a magyar törvények vonatkoznak. A Felek a
közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni azzal, hogy ennek
eredménytelensége esetén peres útra a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A pályázat kiírója a
nevezési díj összegéig kötelezhető kártalanításra.

A nevezési lap aláírásával a nevezési feltételeket elfogadom:

-----------------------------Pályázó aláírása
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