
XV WARSZAWSKIE MIĘDZYNARODOWE KURSY MISTRZOWSKIE IM. MACIEJA PADEREWSKIEGO  

15th MACIEJ PADEREWSKI WARSAW INTERNATIONAL MASTER COURSES 
Radziejowice, 5–13 sierpnia 2021 • 5th – 13th August 2021 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY• APPLICATION FORM 
 

Imię i nazwisko • First name and surname 

 
□Kobieta • Female 

□Mężczyzna • Male 

Instrument / głos (jaki?) 

Instrument / voice (specify) 

 

Chcę uczestniczyć w kursie prowadzonym przez… 

I would like to participate in a course led by… 
 

Chcę pracować z akompaniatorem  

I would like to work with an accompanist 

□Tak • Yes  □Nie • No 

Data urodzenia  
Date of birth 

Obywatelstwo  
Nationality 

Adres: ulica / nr, kod pocztowy, miejscowość, kraj • Address: Street and no., postal code, town, country 

 

 

Telefon • Telephone number E-mail 

Pełna nazwa szkoły/uczelni • Full name of school/university 

 

 

Klasa/rok studiów/rok ukończenia • Year of studies / graduation year  Imię i nazwisko pedagoga • Name of teacher 

 

Miejsce pracy (jeśli dotyczy)  
Place of work (if applicable) 

 

Osiągnięcia artystyczne, nagrody, wyróżnienia • Artistic achievements, awards, distinctions 

 

 

 
 

 

 

Repertuar Kursu    – prosimy o dokładne dane o utworach: opusy, tonacje, numery… 

Repertoire of Courses   – please give detailed information about the pieces (opuses, keys, numbers, etc.) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Wstępna rezerwacja noclegów • Preliminary accommodation booking □ Tak • Yes  □ Nie • No 

 
Data przyjazdu • Date of arrival  ………………………  Data wyjazdu • Date of departure ………………………   

Liczba osób • Number of persons:  □ 1 (tylko uczestnik • participant only) □  2 (uczestnik i opiekun • participant and guardian)  

Posiłki • Meals:  □ śniadania •  breakfasts   □ obiady •  dinners    □ kolacje •  suppers 

Załączniki – właściwe podkreślić: Attachements – please underline:  
 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych / Personal data protection statement – obowiązkowo / mandatory 
Dowód wpłaty wpisowego / Confirmation of registration fee payment– obowiązkowo / mandatory 

Deklaracja opieki / Underage students assistance statement – obowiązkowo dla niepełnoletnich / mandatory for underage students 
 

Inne / Others ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data, podpis uczestnika, a w wypadku ucznia niepełnoletniego także Rodzica lub prawnego opiekuna  

Date, signature of participant and in case of a minor the signature of a parent or a legal guardian 

 

 

 
 


