The Royal Ballet School – Czech Republic - application form
The Royal Ballet School – Česká republika - přihláška
To apply to internation The Royal Ballet School Audition on November 10th, 2019 in Brno,
Czech Republic, please fill in this application form including photograph. After a successful
submitting, you will receive an email with instructions for the payment of the audition fee.
After recieving your payment to our account, we will consider your application fully approved
and you will be hereby invited to the audition. Successful participants from Brno will be invited
to the final audition at school‘s Upper School site in Covent Garden, London, March 2020. You
will be contacted by email with your results following the audition in Brno. Please note that
The Royal Ballet School will not be held responsible for any damage or injury, however caused,
to any person attending an audition, nor the loss of any property.
APPLICATION FORMS DEADLINE: October 31st, 2019.
Chcete-li podat přihlášku na konkurz do The Royal Ballet School konaný v České republice dne
10. listopadu 2019, vyplňte prosím formulář včetně přiložení jedné fotografie. Po úspěšném
odeslání obdržíte e-mail s pokyny pro zaplacení konkurzu. Po obdržení platby na náš účet
považujeme Vaši žádost za zcela schválenou a tudíž jste pozváni k účasti na konkurzu. Úspěšní
uchazeči budou po konkurzu v Brně pozváni na závěrečný konkurz do The Royal Ballet School
v Covent Garden v Londýně v březnu 2020. Po skončení konkurzu v Brně budete kontaktováni
emailem. Vezměte prosím na vědomí, že The Royal Ballet School nenese žádnou
zodpovědnost za škody nebo zranění ani ztrátu jakéhokoli majetku způsobené během
konkurzu.
APPLICANT INFORMATION
INFORMACE O UCHAZEČOVI
First name(s)(required) = povinná informace
Křestní jméno/jména
Last name / Family name(required)
Příjmení
Gender(required)
Pohlaví
Male = muž
Female = žena
Nationality(required)
Národnost
Weight (kilos)(required)
Váha (v kilogramech)

Height (Metres in bare feet)(required)
Výška (v metrech)
Date of birth(required)
Datum narození
Age applicant will be on August 31st 2020 (required)
Věk uchazeče k 31. srpnu 2020
- počet let
- počet měsíců
Current school year / grade (academic school) (required)
Aktuální rok studia
Has an application been submitted previously for any Royal Ballet School
course?(required)
Podávali jste již někdy předtím přihlášku na jakýkoliv kurz v The Royal Ballet School?
YES = ano
NO = ne
If YES, please give the following information from your previous application:
Pokud Ano, prosím vyplňte následující pole dle předchozí přihlášky:
Which Course/s did you apply for?
Na který kurz jste se přihlašoval/a?
Which year of entry?
Který rok jste se přihlašoval/a?
APPLICANT’S PARENTS / LEGAL GUARDIANS
INFORMACE O RODIČÍCH NEBO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH UCHAZEČE
Father of applicant(required)
Full name (please include Title e. g. Mr. Dr, Prof. etc)
Otec uchazeče
Celé jméno včetně titulů
Mother of applicant(required)
Full name (please include Title e. g. Mrs. Ms. Dr. Prof. etc)
Matka uchazeče
Celé jméno včetně titulů
Please send email correspondence to: (required)
Prosím zaškrtněte, zda se má korespondence zasílat rodiči nebo zákonnému zástupci +
vyplňte jeho / její kontaktní informace

Parent(s) = rodič
Guardian = zákonný zástupce (opatrovník)
Parrent / guardian e-mail (required)
Correspondence will be emailed to Parent(s) or Guardian at this address
Emailová adresa rodiče / zákonného zástupce
Parrent / Guardian Main Contact telephone number(required)
Please include international phone code (CZ +420 xxx xxx xxx)
Primární telefonní číslo rodiče / zákonného zástupce
Prosím uveďte i mezinárodní kód pro vaši zemi (ČR: +420 xxx xxx xxx)
Parrent / Guardian Mobile phone telephone number
Please include international phone code (CZ +420 xxx xxx xxx)
Číslo na mobil rodiče / zákonného zástupce
Prosím uveďte i mezinárodní kód pro vaši zemi (ČR: +420 xxx xxx xxx)
Applicant’s Home Address(required)
Please insert full home address, including Town, Zip / Postcode, Country
Adresa trvalého bydliště uchazeče
Prosím uveďte celou adresu včetně města, poštovního směrovacího čísla a země
DANCE EXPERIENCE
TANEČNÍ ZKUŠENOSTI
Number of years dance experience(required)
Počet let tanečních zkušeností uchazeče
Number of hours training per week - BALLET(required)
Počet hodin tréninku za týden - balet
Number of hours training per week - CONTEMPORARY / MODERN(required)
Počet hodin tréninku za týden – contemporary / moderní tanec
Name of Dance School(required)
Currently attended
Jméno taneční školy, kterou uchazeč momentálně navštěvuje
Address of the Dance School
Please provide full adress including Town / City, Country and Zip / Postcode
Adresa taneční školy
Prosím uveďte celou adresu včetně města, poštovního směrovacího čísla a země
Name of Dance Teacher
(Please include Title e.g. Mr/Mrs/Ms. Dr. Prof. etc.)
Jméno tanečního učitele - Celé jméno včetně titulů

Ballet level currently studied - Awarding Organisation
(ie: RAD / ISTD etc. if applicable)
Úroveň studia baletu – název hodnotící organizace
(například: RAD / ISTD apod.) <- pouze pokud je možné uplatnit
Ballet level currently studied - Grade
Úroveň studia baletu – dle hodnotící organizace – ročník / úroveň
(například: RAD / ISTD apod.) <- pouze pokud je možné uplatnit
MEDICAL – it is your responsibility to inform us of anything that may affect a dancer when
auditioning(required)
Zdravotní stav uchazeče – uchazeč je povinen informovat o jakémkoliv zdravotním stavu,
který by mohl ovlivnit tanečníka během konkurzu
* please give details of any medical conditions/allergies and medication taken.
Prosím zahrňte veškeré detaily včetně alergií a léčiv, které uchazeč užívá.
FINANCIAL ASSISTANCE – FULL-TIME VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN ECONOMIC AREA
(EEA) APPLICANTS
FINANČNÍ ASISTENCE – PLNOHODNOTNÝ VZDĚLÁVACÍ TRÉNINK V RÁMCI EVROPSKÉHO
HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU
European Economic Area (EEA) applicant: White Logde / Upper School - under 16 years age
Uchazeč z Evropského hospodářského prostoru – White Logde / Upper School – pod 16 let
věku
YES x NO
SUCCESSFUL APPLICANTS FROM THE EEA UNDER THE AGE OF 16 DO *NOT* QUALIFY FOR
FINANCIAL ASSISTANCE AND MUST BE ABLE TO PAY THE FULL COST OF THE COURSE FEES
AND MAINTENANCE. IF ACCEPTED FOR FULL-TIME TRAINING AT WHITE LODGE PLEASE
STATE IF YOU ARE ABLE TO PAY THE FULL COST OF THE COURSE FEES AND MAINTENANCE.
Úspěšní uchazeči z Evropského hospodářského prostoru pod 16 let věku se nekvalifikují o
finanční pomoc a musejí být schopni zaplatit plné náklady za daný kurz. Pokud bude uchazeč
přijat na plnohodnotné vzdělání ve White Lodge prosím uveďte, zda jste schopni uhradit
plné náklady za daný kurz a další poplatky.
European Economic Area (EEA) applicant: White Logde / Upper School - over 16 years age
Uchazeč z Evropského hospodářského prostoru – White Logde / Upper School – nad 16 let
věku
YES x NO
SUCCESSFUL APPLICANTS FROM THE EEA OVER THE AGE OF 16 DO QUALIFY FOR MEANSTESTED FINANCIAL ASSISTANCE ON THE COST OF THE COURSE FEES ONLY, NOT THE
MAINTENANCE/BOARDING COSTS. IF ACCEPTED FOR FULL-TIME TRAINING AT THE UPPER
SCHOOL PLEASE STATE IF YOU ARE ABLE TO PAY IN FULL ANY ADDITIONAL MAINTENANCE
BOARDING COSTS.
Úspěšní uchazeči z Evropského hospodářského prostoru nad 16 let věku jsou kvalifikováni o
finanční pomoc na náklady spojené s platbou školného, ne na náklady spojené s ubytováním
a dalšími výdaji. Pokud bude uchazeč přijat na plnohodnotné vzdělání na Upper School

prosím uveďte, zda jste schopni uhradit plnou cenu za ubytování a jakékoliv další vzniklé
náklady.
Non-UK and non-EEA applicants: White Lodge / Upper School
Uchazeč ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor a mimo UK: White Logde / Upper
School
YES x NO
NON-UK AND NON-EEA APPLICANTS ARE *NOT* ELIGIBLE FOR UK GOVERNMENT SUPPORT
AND MUST BE ABLE TO PAY FULL FEES AND MAINTENANCE. THE SCHOOL DOES HAVE
LIMITED SCHOLARSHIP AND BURSARY FUNDS AVAILABLE TO ASSIST CERTAIN STUDENTS IN
EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES, WHICH ARE AWARDED AT THE DIRECTOR'S DISCRETION. IF
ACCEPTED FOR FULL-TIME TRAINING AT WHITE LODGE OR THE UPPER SCHOOL PLEASE
STATE IF YOU ARE ABLE TO PAY THE FULL COST OF THE COURSE FEES AND MAINTENANCE.
Uchazeči ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor nejsou oprávněni k finanční pomoci ze
strany britské vlády a musejí být schopni zaplatit plné školné I ostatní náklady spojené se
studiem. Škola má limitovaný počet stipendií a zahraničních fondů, které mohou pomoci
určitým studentům v ojedinělých případech, které jsou vyhodnoceny na základě diskrétního
řízení ředitele školy. Pokud bude uchazeč přijat na plnohodnotné vzdělání ve White Lodge
nebo Upper School prosím uveďte, zda jste schopni uhradit plné náklady za daný kurz a další
poplatky.
PHOTOGRAPH required for audition(required)
FOTOGRAFIE – povinná pro konkurz
Please enclose with your application form original photograph, showing the position based
on the instructions (postcard size please, JPG, max 2 MB / photo).
For the exact instructions and photo of the position please visit PHOTO INSTRUCTIONS .
The applicant's full name must be part of the title on each photo. Remember to add the
applicant name to each image before uploading to the application as once the application is
fully submitted, you are no longer able to edit or change photo names.
Prosím přiložte ke své přihlášce také fotografii, na které budete v pozici uvedené v bližších
instrukcích (velikost fotografie – pohlednice, formát JPG, maximální velikost 2MB / foto).
Pro přesné instrukce a fotografii požadované pozice navštivte stránku „INSTRUKCE
K FOTOGRAFIÍM“.
Každá fotografie musí ve svém názvu obsahovat celé jméno uchazeče. Nezapomeňte přidat
jméno do názvu souboru ještě před samotným nahráním do přihlášky, jakmile je přihláška
odeslána, není možné změnit přiložený dokument ani jeho název.
Dámské taneční oblečení: prosím, oblékněte si obyčejný barevný trikot, jednoduchého stylu
(t.j. žádná sukně, volánky, krajka, stojáček nebo množství ramínek), růžové punčochy,
piškoty, špičky. Vlasy by měly být úhledně upravené.
Mužské taneční oblečení: prosím, oblékněte si taneční trikot nebo těsné bílé tričko, střední /
tmavé těsné pánské taneční kalhoty (ne bílé ani taneční šortky), bílé ponožky, černé nebo
bílé baletní boty (piškoty). Vlasy by měly být úhledně upravené.

ETHNICITY SURVEY
DOTAZNÍK ETNIKA
Training at The Royal Ballet School is open to all candidates regardless of ethnic origin.
Organisations are now requested to keep data about the ethnic group of their applicants and
your response to the following questionnaire is greatly appreciated. Individuals providing
information remain anonymous as this form will be detached from your application and
used for statistical purposes only.
Studium na The Royal Ballet School je otevřeno pro všechny kandidáty bez ohledu na etnický
původ. Organizace jsou nyní požádány, aby uchovávaly údaje o etnické příslušnosti svých
žadatelů, a vaše odpověď na následující dotazník je velmi ceněna. Osoby poskytující
informace zůstanou anonymní, protože tento formulář bude odpojen od vaší žádosti a bude
použit pouze pro statistické účely.
Mailing list – přihlaste se k odběru novinek – přes email
We would like to keep you informed of future news and opportunities at The Royal Ballet
School. Please let us know what you would be interested to hear about. You can unsubscribe
from a list at any time using the links in our emails to you.
Chtěli bychom Vás informovat o budoucích zprávách a příležitostech na The Royal Ballet
School. Dejte nám prosím vědět, jaké novinky by Vás zajímaly. Z odběru se můžete kdykoliv
odhlásit pomocí odkazů v e-mailových zprávách.
How did you hear about The Royal Ballet School auditions in Brno, Czech republic
Jak jste se o konkurzu The Royal Ballet School v Brně dozvěděli?
by checking this box I confirm I have read and understood the Terms & Conditions.
Zaškrtnutím toho tlačítka souhlasíte s tím, že jste si přečetli a rozumíte podmínkám
konkurzu The Royal Ballet School.
by checking this box I confirm I have read and understood the Privacy Policy.
Zaškrtnutím toho tlačítka souhlasíte s tím, že jste si přečetli a rozumíte podmínkám
soukromí.
by checking this box I confirm I agree with the Art 4 People adaptation of the directive of
GDPR.
Zaškrtnutím toho tlačítka souhlasíte s podmínkám soukromí Art 4 People a jejich aplikaci
na směrnici GDPR.

