*Aplicações incompletas não serão aceitas.
*Incomplete applications will not be admitted.

Nome / Name

Apelidos / Surname

Data de nascimiento / Date of Birth

Idade / Age

Nacionalidade / Nationality

Passaporte / Passport (ID)

Morada / Full Address

País de residência / Country of residence

Telefone / Phone

E-mail

O/a participante anexa a seguinte documentação:
The candidate attaches these files:

Fotocópia do Cartão do Cidadão ou Passaporte. (JPG, PNG, PDF)
DNI or passport scanned.

Fotografia artística (alta qualidade). (JPG, PNG)
Photography (high quality).

Breve Curriculum em espanhol máx 2 páginas. (DOC, DOCX, ODT, PDF)
Short Curriculum in spanish 2 pages max.

Anexo I (Bases) corretamente preenchido no caso de menores.
Anexo I (Rules) correctly completed (only minors).

Links Youtube (Pré-seleção – máx 15 minutos)
Youtube Links (Preselection – max 15 minutes)

Link 1
Link 2
Link 3
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PROGRAMA / Program
Semifinal
Máximo 25 minutos. Especificar a duração da obra ou das obras a interpretar.
Maximun 25 minutes. Specify timings of each piece.

Final
Máximo 45 minutos. Especificar a duração da obra ou das obras a interpretar.
Maximun 45 minutes. Specify timings of each piece.

PROTEÇÃO DE DADOS E CONFORMIDADE
Data Protection and confirm conditions

- Declaro conhecer as bases do certame e estar de acordo com elas. (Obrigatório)
I hereby confirm that I am aware of the conditions and requirements of the competition. (Required)

- Aceito que a DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ utilize os meus dados para a
minha participação no “I Certamen Ibérico de piano”. (Sem a aceitação deste
consentimiento, a inscrição na atividade mencionada não será possivel).
I accept that DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ use my data for my participation in the “I Certamen
Ibérico de piano”. (Without the subscription of this consent, registration in the aforementioned activity
will not be possible).

Informação / Information:
Conservatorio Superior de Música “Bonifacio Gil”
Diputación Provincial de Badajoz
Teléfono / Phone: +34924239789
secretariaconcursopiano@dip-badajoz.es
Certamen Ibérico de Piano
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