APPLICATION FORM | REGISTRACE PRO KANDIDÁTA
Fields marked with a * are mandatory. Políčka označená * jsou povinná.

Candidate Details | Osobní údaje kandidáta
Reference ID:

NEVYPLŇOVAT

First name | Křestní jméno *:
Surname | Přijmení *:
E-mail *:
Date of birth | Datum narození *:
Male | Muž

Gender | Pohlaví *:

Female | Žena
Address | Adresa *:
Street | Ulice *:
Town/Suburb | Město*:
County | Obec *:
Postcode | Směrovací číslo *:
Country | Země *:
Land line | Telefoní číslo *:
Mobile number | Mobilní číslo *:

Qualification Details | Kvalifikační údaje
Select the appropriate qualification details for this candidate. | Zvolte příslušné kvalifikační údaje pro kandidáta.
Zaškrtněte Vámi vybraný studijní obor (Instrument), úroveň výuky (Grade), popřípadě zájem o RSL zkoušku (Exam):

Acoustic Guitar | Akustická kytara
Electric Guitar | Elektrická kytara
Bass | Basová kytara
Music Production | Hudební produkce
Instrument | Nástroj:

Drums | Bicí
Vocals | Zpěv
Piano
Ukulele

Entry Level (Debut)
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade | Úroveň:

Grade 4
Grade 5
Grade 6
Grade 7
Grade 8

Exam | Zkuška :

Grade Exam | Zkouška

Examination Details | Podrobnosti zkoušky
The following details will allow us to organise the candidate's exam better so please ensure they're correct. |
Následující podrobnosti nám umožní lépe zorganizovat zkoušku kandidáta, prosíme ujistěte se, že jsou správné.
A translator is required for the exam. | Na RSL zkoušku je nezbytná přítmnost překladatele.
The candidate has one or more disabilities, and I've supplied details below. | Kandidát má jedno nebo více
postižení, podrobnosti prosíme uveďte níže.

Please provide as much detail as possible as it helps us better organise the exam. | Prosíme, uveďte co nejvíce
podrobností, pomohou nám lépe zorganizovat vaši zkoušku.

Additional Notes | Další poznámky
Is there anything else you'd like to tell us about the candidate to assist in the organisation of the exam then please
do so below. | Je ještě něco jiného, co byste nám chtěli sdělit o tom, co by nám pomohlo při organizaci Vaši
zkoušky?

Additional notes
Doplňující údaje:
Ensure the notes are as brief as possible. | Ujistěte se, že poznámky jsou co nejkratší.
Žadatel

…………………………………………………
Date, Signature | Datum, Podpis

AMH Akademie Moderní Hudby
Boleslavova 27/36
Praha 4, Nusle
140 00
………………………………………………..
Date, Signature | Datum, Podpis
AMH Akademie Moderní Hudby

