
“MUSICANDO A ROSALÍA” 
FICHA DE INSCRICIÓN NO CONCURSO 

Nome do grupo/solista: 

Correo-e do grupo: 

Datos da persoa actuará en representación o grupo*. 

Nome e apelidos: 

Móbil:  Correo-e: 

     Coñecemos e aceptamos as normas para participar no Concurso “Musicando a Rosalía” do Concello de Vigo.  

A aceptación das normas  supón o cumprimento das mesmas. Sendo o representante do grupo a efectos de 
comunicación o indicado no presente formulario.

Datos dos compoñentes do grupo        Sinaturas de todas/os as/os compoñentes do grupo.
 Compoñente do grupo 1.                               

Nome e apelidos: 

DNI:  Móbil: 

Correo-e: 

 Compoñente do grupo 2.                               

Nome e apelidos: 

DNI:  Móbil: 

Correo-e: 

 Compoñente do grupo 3.                               

Nome e apelidos: 

DNI:  Móbil: 

Correo-e: 

 Compoñente do grupo 4.                               

Nome e apelidos: 

DNI:  Móbil: 

Correo-e: 

 Compoñente do grupo 5.                               

Nome e apelidos: 

DNI:  Móbil: 

Correo-e: 

Data de presentación: Vigo,    de    de 201

* No caso de ser un membro do grupo haberá que encher tamén na sección de compoñentes.
Para formacións cun nº de compoñentes maior de 5, encheranse tantos formularios como sexa preciso.

Sinatura:

Sinatura:

Sinatura:

Sinatura:

Sinatura:
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