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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 

MASTERCLASS DE CÂNT BIZANTIN 
IAŞI, 8 – 12 IULIE 2013 

 
Vă rugăm să completaţi toate rubricile din acest formular pentru o cât mai bună organizare 

atât a acestei ediţii, cât şi a celor viitoare. Vă mulţumim! 
 

1. DATE PARTICIPANT 
 

NUME: ……………………………………………………………………………………. 
 
PRENUME:……………………………………………………………………………….. 
 
Data naşterii………………………………………………………………………. 
 
Adresa ……………………………………………………………………………………. 
 
Telefon:. ………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail: …………………………………………………………………………………. 
 

 
2. Date despre instituţia de învăţământ/ mănăstire/ parohie 
 

Denumirea instituţiei:…………………………………………………………………………… 
 
Adresa :…………………………………………………………………………………………. 
 
Calitatea dvs. în cadrul instituţiei:……………………………………………………………… 
 

3. Care este pregătirea şi experienţa dvs. în ceea ce priveşte domeniul muzicii bizantine? 
Ce gen de partituri abordaţi ca nivel de dificultate (bifaţi doar una din trei): 

 
Anastasimatar, Idiomelar: □ 
Stihirar, Irmologhion:       □ 
Doxastar, Chinonicar:       □ 
 

4. În care grupă a Ansamblului Psaltic doriți să vă înscrieți? 
 

□ Grupa A 
 
□ Grupa B (presupune expedierea materialului înregistrat până la 15 iunie 2013) 

 
5. În perioada cursurilor, organizatorii evenimentului vă oferă cazare la preţul de 30 

RON/zi/pers şi masă la preţul aprox. de 25 RON /pers. Informaţii detaliate găsiţi în 
anexă. Bifaţi căsuţa dorită, în funcţie de interesele dumneavoastră: 

□ Cazare şi masă. 
 
□ Doar cazare;     □ Doar masă; 
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□ Doresc să particip la acest Masterclass fără a apela la posibilităţile de cazare şi masă. 
 

După înscriere, site-ul www.mcbis.ro va reprezenta punctul de informare al cursanţilor 
cu privire la orice informaţie nouă sau schimbare neprevăzută în organizarea evenimentului. 

 
Completarea formularului de înscriere şi trimiterea lui echivalează cu 

parcurgerea şi acceptul condiţiilor de înscriere şi plată (aceasta se face în termen de 
maxim 10 zile de la confirmarea înscrierii cursantului). 

 

Pentru informaţii suplimentare privind înscrierea şi participarea la Masterclass-ul de Cânt 
Bizantin, ne puteţi contacta: 

Ştefan Mihalcea 
Secretar General Eveniment 
Coordonator Relaţii cu participanţii 
Telefon: +40.742.060.142 
contact@byzantion.ro 

 
După imprimarea şi completarea formularului,  acesta trebuie expediat până la data de 
20 iunie 2013 la adresa: 
 
Asociaţia Culturală Byzantion,   
Iarmaroc 19, Iași, 700198,  
România  
 

 


