
 
SKEDA 1 

 

Regolamenti rigward Baned u Mużiċisti 

 

• Definizzjonijiet 

 

“Banda” – il-baned kollha ta’ Malta u ta’ Għawdex membri tal-Għaqda; 

 

“Bord tal-Verifika u tal-Kurrikulum Komuni” – Bord li jikklassifika l-Mużiċisti reġistrati mal-Każini 

u l-Għaqda u li jfassal kurrikulum komuni għat-tagħlim tal-mużika ġewwa l-każini; 

 

“Database” – database fejn kull Segretarju tal-Każin ikollu aċċess ristrett għall-informazzjoni u li 

jkun responsabbli li ma jiżvelax l-informazzjoni lill-terzi mingħajr l-awtorità tal-Għaqda jew 

uffiċjali tagħha.  

 

“Formazzjoni tal-Banda” – linji gwida ta’ kif għandha tkun iffurmata banda f’servizz li tkun qeda 

tagħmel.  

 

“Għaqda” –  l-Għaqda Każini tal-Banda; 

 

“Każin” – is-Soċjetajiet tal-Banda kollha ta’ Malta u ta’ Għawdex membri tal-Għaqda Każini tal-

Banda; 

 

“Klassifikazzjoni tal-Mużiċisti” – sistema ta’ klassifikazzjoni sabiex il-ħlas tal-mużiċist jkun 

garantit u mħares ibbażat fuq il-livell ta’ tagħlim, jew/u snin ta’ esperjenza u/jew kapaċità ta’ 

eżekuzzjoni. Din il-klassifikazzjoni ssir mid-Direttur Mużikali u l-Assistenti Diretturi Mużikali tas-

Soċjetajiet tal-Banda rispettiv jew mill-Bord tal-Verifika jekk ikun mitlub mill-mużiċist jew mid-

Direttur Mużikali tas-Soċjetajiet tal-Banda; 

 

 “Mużiċist” –  il-mużiċisti kollha reġistrati mal-Każini  membri tal-Għaqda u mal-Għaqda 

innifisha; 

 

“Pagamenti” – il-ħlasijiet li jridu jsiru lis-Soċjetajiet tal-Banda għas-servizz li jagħtu, kif ukoll 

dawk dovuti lill-mużiċisti  għas-servizzi tagħhom. 

 

“Passi Dixxiplinari” – il-passi li l-Għaqda tista’ tieħu skond l-Istatut  tagħha; 

 



“Programm/Kunċert Mużikali tal-festa” – il-programm/kunċert li jsir mis-Soċjetajiet tal-Banda 

fil-ġranet tal-festa. 

 

“Reġistrazzjoni tal-Mużiċisti” – reġistrazzjoni tal-mużicisti mas-Soċjetajiet tal-Banda membru 

tal-Għaqda u mal-Għaqda; kull mużiċist jrid ikun reġistrat mas-Soċjetajiet tal-Banda membru 

tal-Għaqda.   

 

“Segretarju”  - Is-segretarju tas-Soċjetà tal-Banda membru tal-Għaqda u li jkun awtorizzat li 

jkollu aċċess għad-database.  

 

“Servizz tal-Banda” –  kull servizz li Soċjetà tal-Banda membru tal-Għaqda tagħmel  u liema 

servizz jrid ikun reġistrat ma’ l-Għaqda sal-31 ta’ Jannar ta’ kull sena kalendarja. Dan mingħajr 

preġudizzju għal kull tibdil jew servizzi ġodda li Soċjetà tal-Banda jiġi nfurmat wara din id-data; 

 

“Tim ta’ Moniteraġġ” – grupp ta’ persuni nkarigati mill-Għaqda sabiex jimmoniterjaw li dawn ir-

regolamenti jiġu mħarsa; 

 

“Żmien għall-ħlasijiet” – iż-żmien li Soċjetà tal-Banda  hija  obbligata li tħallas lis-Soċjetà tal-

Banda mistiedna u lill-mużiċisti għas-servizz/i tagħhom;  

 

• Ħinijiet u Rati tas-servizzi tal-Banda 

 

2.1 Ħinijiet u regolamenti għas-servizzi. 

 

Is-servizz tal-Banda mistiedna mill-ħruġ tan-niċċa sal-Ħamis ma jkunx aktar minn tlett (3) 

siegħat inkluż l-waqfien għaz-zewg (2) bibiti (il-break)  li l-mużiċisti għandhom jingħataw. 

 

Is-servizz  tal-marċ ta’ filgħodu f’nhar il-festa jew tas-Sibt wara nofsinhar jew dak imsejjaħ tat- 
Te Deum ma jkunx aktar minn erba’ (4) siegħat jekk ma jintalabx permess lill-Għaqda; F’dawn is-
servizzi għandha tingħata bibita (break) tal-anqas darba kull siegħa ta’ daqq. Bibita li tingħata fl-
aħħar tas-servizz ma tgħoddx mal-minimu rispettiv tal-bibiti. 
 

 

 

Ebda servizz m’għandu jtellef il-funzjonijiet reliġjużi fil-knisja u/jew xi servizz ieħor li tkun 

qiegħda tagħmel xi banda oħra fl-istess ħin diment li ma jkunx hemm qbil differenti mall-

awtorità tal-knisja. F'każ li jkun hemm aktar minn banda waħda li tkun qed idoqq fl-istess post, 



fl-istess ħin, għandha issir kjarifika minn qabel bejn il-baned, min ser idoqq l-ewwel u li l-banda 

li ser iddoqq wara l-oħra dejjem għandha tistenna sakemm il-mużika tispiċċa qabel tibda 

iddoqq, anke f'każ ta’ programmi, speċjalment, iżda mhux limitatament għal dawk f’jum il-festa. 

 

Banda ma tistax tinqasam f’aktar minn formazzjoni waħda u separata f’toroq differenti waqt l-

istess servizz;  

 

Matul is-servizz tal-banda mistiedna mill-ħruġ minn niċċa sal-Ħamis u li jkun ta’ mhux aktar 

minn 3 siegħat inkluż l-waqfien għaz-zewg (2) bibiti (il-break) li l-mużiċisti għandhom jingħataw.   

 

Il-programmi/kunċerti mużikali tal-festa m’għandhomx ikunu ittwal minn mija u għoxrin (120) 
minuta b’kollox. Ghandha tinghata mhux anqas minn bibita waħda(1) b’forma ta flixkun biex 
ikun jista jiġi utilizat tul il-program/kuncert muzikali. 
 
Il-bibiti għandhom dejjem ikunu maħsuba għalihom mis-Soċjeta tal-banda li qed tohrog l-
istedina ghall-attivita. 
 

 

 

2.2 Rati ta’ ħlas għas-servizzi tal-Banda 

 

Servizz f’Malta minn Banda Maltija sal-Ħamis, il-ħlas ma għandux jkun anqas minn €1200 għal 

kull servizz ta’ mhux aktar minn 3 siegħat inkluż il-waqfa għalbibita jew il-break; 

 

Servizz f’Għawdex minn Banda Għawdxija, il-ħlas ma għandux jkun anqas minn €800 għal kull 

servizz; 

 

Servizz f’Malta minn Banda Għawdxija mill-ħruġ minn niċċa sal-Ħamis, il-ħlas ma għandux jkun 

anqas minn €1800. 

 

Servizz f’Malta ta’ marċ u programm f’jum il-festa filgħaxija jew lejliet il-festa m’għandux ikun 

aktar minn 4 siegħat u l-ħlas tiegħu ma jkunx anqas minn € 1400.  Jekk dan is-servizz ma jaqbiżx 

3 siegħat allura l-ħlas ma għandux jkun anqas minn € 1200. 

 

Servizz f’Malta minn Banda Maltija għall-marċ ta’ filgħodu jew tas-Sibt wara nofsinhar jew dak 

imsejjaħ tat-Te Deum,  il-ħlas ma għandux jkun anqas minn € 2400; 

 



Servizz f’Għawdex għall-marċ ta’ filgħodu jew tas-Sibt wara nofsinhar jew dak imsejjaħ tat-Te 

Deum minn Banda Maltija,  il-ħlas ma għandux jkun anqas minn €3000; L-istess ħlas jkun dovut 

għal Banda Għawdxija bl-istess servizz ġewwa Malta. 

 

Servizz f’Malta minn Banda Maltija li jkun anqas minn tlett siegħat għandu jitħallas pro rata 

jigifieri mhux inqas minn €600 għal servizz ta’siegħa, €900 għal servizz ta’ sagħtejn inkluż il-

waqfa għal bibita (il-break); 

 

Servizz f’Malta għal Ġimgħa Imqaddsa,  il-ħlas ma għandux jkun anqas minn €2400 għal kull 

banda fil-Purċissjoni bil-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira. 

 

Servizz f’Malta għall-purċissjoni għal Ħadd il-Għid (Fl-Irxoxt), il-ħlas ma għandux jkun anqas  

minn €1200 għal kull banda li tieħu sehem u dan il-prezz japplika ukoll għal servizz li jsir f’Ħadd 

il-Palm jekk il-purċissjoni ssir dakinhar.  

 

Ir-rati tal-ħlasijiet kollha imniżżla hawn fuq huma esklużi t-Trasport; 

 

Dawn il-ħlasijiet huma applikabbli ukoll għal kull servizz ta’ banda kkummissjonata minn 

kwalsisia entità jew individwu matul il-ġranet tal-festa u għal xi attività oħra nazzjonali u lokali; 

 

Dawn il-ħlasijiet jibqgħu fis-seħħ għall-perjodu ta’mhux ittwal minn ħames (5) snin. 

Madanakollu tul dan il-perjodu, l-Għaqda tista’ tirrevedi dawn il-ħlasijiet billi jkun hemm 

aġġustament perċentwali.  

 

 

• Formazzjoni tal-Banda Mistiedna 

 

Il-formazzjoni tal-banda għal servizz tal-banda ta’ mhux aktar minn tlett (3) siegħat għandha 

tkun ta’ 50 mużiċist. Għal perjodu inizjali ta’ ħames (5) snin minn meta jibdew iseħħu dawn ir-

regolamenti, il-figura massima ta’ 50 mużiċist tista’ tiżdied għal 55 mużiċist iżda mhux anqas 

minn 45 mużiċist. Madanakollu, dawk is-Soċjetajiet tal-Banda li għandhom mużiċisti tal-post 

irreġistrati magħhom u ma’ l-Għaqda jista’ jkollhom formazzjoni akbar waqt servizz ta’stedin. 

Dan billi jinħadem persentaġġ ta’ 40% fuq kemm hemm mużiċisti tal-post irreġistrati u jitnaqqas 

mill-ammont ta’ mużiċisti permessi.  B’hekk jiġi stabbilit il-ħtieġa tal-mużiċisti barranin, biex 

jkun konformi skont il-formazzjoni ta’ banda. Jekk aktar minn 40% tal-mużiċisti tal-post jattendu 

għas-servizz, ma jistgħux jittieħdu passi dixxiplinari kontra din il-banda minħabba n-numru 

akbar ta’ mużiċisti.  



L-għadd ta’Mużiċisti jista’ jkun stabbilit b’mod awtomatiku bid-data base. Dawn ir-regolamenti 

japplikaw ukoll għal Ġimgħa Imqaddsa u l-Irxoxt. 

 

Banda li jkollha servizz ma’ tistax tippermetti li ebda mużiċist li jkun qed jdoqq magħha jitlaq 

mis-servizz tagħha u jmur jdoqq ma’ banda oħra waqt l-istess ħin ta’dak is-servizz; 

 

Banda li tkun taf li mużiċist reġistrat magħha ma’ daqqx magħha u mar jdoqq ma’ soċjetàtal-

banda oħra mingħajr il-permess tagħha tista’ titlob lill-Eżekuttiv tal-Għaqda biex jieħu dawk il-

passi meħtieġa kontra dik is-soċjetà tal-banda li magħha jkun mar jdoqq dak il-mużiċist;  

 

Dawn japplikaw għas-servizzi kollha li jridu jiġu rreġistrati mall-Għaqda sal-31 ta’ Jannar ta’ kull 

sena kalendarja. 

Eż.: 

 Mużiċisti tal- Post:      40 

 40% tal-mużiċisti tal-post irregistrati:      16 

 Formazzjoni ta’ banda minima ta’ 45:                45 – 16= 29 

 Numru ta’ mużiċisti barranin:                                 29  

 Banda: 

   Mużiċisti tal-post    16 

   Mużiċisti barranin    29 

      Total:   45    

 Jekk jattendu l-Mużiċisti kollha tal-post irregistrati:  40 

 Mużiċisti barranin:      29 

      Total Massimu 69 

 

 

• Numru ta’ Mużiċisti tal-Banda Mistiedna 

 

F’servizz matul il-ġranet tal-ġimgħa, jiġifieri minn ħruġ minn niċċa sal-Ħamis u li jkun ta’ mhux 

aktar minn 3 siegħat, il-Banda mistiedna ma’ tistax tkun anqas minn 45 sa 50 u mhux aktar minn 

55 u skond dawn ir-regolamenti hawn aktar ‘il fuq. Jekk il-mużiċisti tas-Soċjetà tal-banda 



partikolari jkunu kollha reġistrati mas-soċjetà tal-banda  u ma’ l-Għaqda, jistgħu jkunu aktar kif 

hemm spjegat aktar ‘il fuq. 

 

Fis-servizzi tal-marċi msejħa ta’ filgħodu jew tas-Sibt wara nofsinhar jew dawk imsejħa tat-Te 

Deum, il-Banda tista’ tkun komposta sa mhux aktar minn sebgħin (70) mużiċist u ma jkunux 

aktar minn erba (4)siegħat. 

 

Dan  il-limitu japplika ukoll għal kull banda li tkun qiegħda tieħu sehem f’każ ta’ massed band 

komposta minn żewġ jew iżjed minn żewġ baned differenti. 

 

Dan l-għadd ta’ mużiċisti reġistrati mal-banda tagħhom jew dawk li m’humiex jew dawk li 

jissejħu barranin ma’ jgħoddx għal banda li tkun qed iddoqq weħidha mhux massed band fil-

festa tal-belt jew raħal tagħha.  

 

 

• Reġistrazzjoni tal-Mużiċisti 

 

Kull banda għandha iżżomm reġistru aġġornat tal-mużiċisti li jdoqqu magħha magħrufa bhala 

Mużiċisti tal-post, kif ukoll reġistru tal-aljievi li jkunu qegħdin jingħataw taħriġ mill-banda u dan 

b’effett mill-1 ta’ Jannar, 2019. 

 

Mużiċist u /jew aljiev ma jistax  jirreġistra ma’ aktar minn banda waħda. 

 

Il-baned huma obbligati li jirreġistraw mal-Għaqda Każini tal-Banda kemm il-Mużiċisti kollha tal-

post kif ukoll l-aljievi kollha. L-ewwel reġistrazzjoni għandha ssir sa mhux aktar tard mill-31 ta’ 

Jannar 2020 u sussugwentament sal-31 ta’ Jannar ta’ kull sena kalendarja. 

 

Mużiċisti impjegati mall-Korp tal-Pulizija, mall-Forzi Armati u mall-Malta Philarmonic Orchestra 

jistgħu jitolbu li jkunu eżenti milli jiġu reġistrati mal-baned u mal-Għaqda jekk  dan jmur kontra 

l-kundizzjonijiet tal-impjieg tagħhom. 

 

Mis-sena 2019 kull mużiċist li joħroġ jdoqq mall-banda irid jkun reġistrat u kklassifikat. 

Madanakollu muzicist jista jekk jirreġistra mal-banda tal-post tiegħu jgħażel li ma jkunx 

iklassifikat, kif ukoll jista jghażel li ismu u id-dettalji tiegħu ma jkunux għad disposizzjoni 

ta’socjetajiet tal-banda oħra. Għaldaqstant ir-reġistrazzjoni tiegħu/tagħha tista tkun biss biex 

tgħin lis-soċjeta’ tal-banda tieghu tirreġistra kemm għandha mużiċisti tagħha għal fini tal-

formazzjoni tal-banda hekk kif inhu stabbilit f’paragrafu 3. L-istess mużiċist jista maż-żmien 



jgħażel li jiġi iklassifikat kif ukoll jgħati il-permess li l-informazjoni tiegħu tingħata biex tiddahhal 

fid-database tal-Ghaqda jekk ma jkunx aċċetta mall-ewwel reġsistrazzjoni. 

 
 

 

 

• Rati ta’ Ħlasijiet għall-Mużiċisti 

 

Is-Soċjetajiet tal-Banda u/jew il-baned membri tal-Għaqda jiggarantixxu li jħallsu  lill-mużiċisti 

reġistrati fid-database tal-Għaqda skond  il-kriterji u servizzi mogħtija u dan jekk jkun hemm 

bżonn wara li ssir il-klassifikazzjoni ċara tagħhom skond kriterji stabbiliti mill-Għaqda;. 

 

 5.1. Żmien għal Ħlasijiet 

 

Is-Soċjetajiet tal-Banda li huma membri tal-Għaqda huma obbligati li jħallsu lill-mużiċisti 

reġistrati magħhom u mużiċisti barranin u lil baned  mistiedna għas-servizzi tagħhom sa mhux 

aktar tard minn tlett (3) xhur mill-għeluq tas-sena kalendarja preċedenti. Dan il-perjodu ta’ 

ħlasijiet japplika ukoll għas-servizzi mogħtija minn entitajiet oħra li jkunu  qabdu  Soċjeà tal-

Banda għal xi attività. 

 

Soċjetajiet tal-Banda u/jew baned li jkunu għaddejin minn sitwazzjoni finanzjarja diffiċli jistgħu 

jitolbu lil l-Għaqda biex tintervjeni bil-għan li jintlaħaq ftehim bil-miktub mal-mużiċisti, baned 

oħra u entitjiet oħra għall-arranġament dwar il-ħlas. 

 

 

 

• Tim ta’Moniteraġġ 

 

It-tim ta’moniteraġġ għandu jkun ta’ mhux aktar minn tlett (3) persuni li jkunu parti mill-

Eżekuttiv tal-Għaqda u/jew persuni indipendenti nominati mill-Eżekuttiv stess jew uffiċjali tas-

Soċjetajiet tal-Banda membri tal-Għaqda skond l-esiġenzi.   

 

Ir-responsabilitajiet ta’ dan it-tim jkunu sabiex jaraw li dawn ir-regolamenti jkunu applikati 

b’mod sħiħ u ekwu mis-socjetajiet tal-banda membri tal-Għaqda. Dan it-tim għandu ta’ kull 

sena jippreżenta rapport dwar il-ħidma tiegħu jiġifieri il-moniteraġġ minnu eżegwit u liema 

rapport għandu jkun iffirmat minn kull membru tat-tim. Kull soċjetà tal-banda mistħarġa jew 

moniterjata għandha tingħatha kopja tar-rapport.  

 



Kull membru tat-tim irid jiddikjara li ma għandu ebda konflitt ta’ interess mas-Soċjetà tal-Banda 

u/jew banda li jkun qed jagħmel ir-rapport fuqha, u għandu dritt joħroġ rapport minoritarju 

separat f’każ li ma jkunx qiegħed jaqbel mal-konklużjonijiet tal-bqija tat-tim;   

Il-moniteraġġ għandu jkopri sa fejn hu possibli s-servizzi kollha imma mhux inqas minn għoxrin 

(20%) fil-mija tas-servizzi kollha reġistrati matul sena kalendarja. 

 

 

• Database 

 

Id-database tkun waħda speċjalizzata u mingħajr ħlas. Din tiġi amministrata mill-Għaqda li tista’ 

taħtar sa mhux aktar minn erba’ (4) persuni responsabbli minnha sabiex iservu ta’ 

amministratturi u ta’ servizz għal membri bona fide tas-Soċjetajiet tal-Banda ħalli dawn 

jingħataw kull għajnuna u informazzjoni mitluba mill-baned.  Dan is-servizz jingħata b’xejn lis-

segretarji ta’ dawk is-soċjetajiet tal-banda li jkunu ssieħbu f’din l-database permezz tar-

reġistrazzjoni tal-mużiċisti tal-post tagħhom. 

 

L-ebda Soċjetà tal-Banda ma tista’ tingaġġa mużiċist mil-lista fid-data base biex jdoqq magħha 

f’servizz li jkun f’konflitt ma’ servizz ieħor ta’ dik il-banda li magħha dak il-mużiċist jkun 

irreġistrat bħala tal-post. Il-banda li magħha mużiċist jkun reġistrat bħala tal-post  tista’ teżenta 

mużiċisti magħha hekk irreġistrati biex idoqqu ma’ baned oħra f’każijiet bħal dak hawn 

imsemmi basta dan il-permess jkun ċar u preferibilment bil-miktub. 

 

 

• Bord tal-Verifika u tal-Kurrikulum Komuni 

 

Il-Bord jkun kompost minn ħames (5) diretturi mużikali jew akkademiċi li jinkludu d-Direttur 

Mużikali tal-formazzjoni Mużiċistika nazzjonali tal-Għaqda, akkademiku fil-qasam tal-mużika, 

direttur mużikali li huwa ndipendenti u mhux involut fis-Soċjetajiet tal-Banda u żewġ (2) 

diretturi mużikali li huma involuti fil-qasam Mużiċistiku u li għandhom l-kwalifiki fid-direzzjoni 

mużikali jew kif jiddeċiedi l-Eżekuttiv tal-Għaqda. Dan il-Bord jintgħażel mill-Għaqda u l-ħatra 

tkun għal tlett (3 )snin;  

 

Dan il-Bord jkun responsabbli li: 

1)   jfassal kriterji li fuqhom għandhom jiġu klassifikati il-mużiċisti. 

2)  fuq talba ta’ Soċjeta tal-Banda u/jew il-banda jivverifika il-klassifika magħmula mill-istess 

banda ta’ mużiċist jew mużiċisti magħha reġistrati. 

3    jiffissa r-remunerazzjoni għas-servizzi ta’ daqq għal kull klassi ta’ mużiċisti. 



4) jiprepara kurrikulum/syllabus ta’ tagħlim bażiku tal-mużika fis-Soċjetajiet tal-Banda liema 

tagħlim għandu jwassal għal ċertifikazzjoni fuq kriterji simili għal dak maħruġ mill-MATSEC. Dan 

il-kurrikulum/syllabus għandu jitħejja b’konsultazzjoni mall-Università ta’ Malta, Dipartiment 

tal-Edukazzjoni, Istituzzjonijiet Mużikali u persuni oħra kwalifikati.    

  

• Passi dixxiplinari  

 

L-Eżekuttiv tal-Għaqda għandu d-dritt li jieħu passi dixxiplinarji kontra kull membru tal-Għaqda 

li jikser xi wieħed minn dawn ir-regolamenti. Dawn il-passi dixxiplinarji għandhom jittieħdu u 

jiġu applikati skond l–Istatut tal-Għaqda u jinkludu: 

 

A)   sospensjoni mill-Għaqda għal żmien determinat. 

B)    impożizzjoni ta’ penali. 

C)   f’każijiet serji sospensjoni u anke impożizzjoni ta’ penali. 

D)  passi dixxiplinarji oħra fid-diskrezzjoni tal-Eżekutiv basta dawn jkunu  xierqa  u skond l-

Istatut. 

Qabel ma jimponi xi passi dixxiplinarji, l-Eżekuttiv tal-Għaqda hu tenut li jkollu provi ċari u 

lijgħati lil kull membru l-opportunità li jiddefendi il-każ tiegħu u dan skond l-Istatut tal-istess 

Għaqda. 

 

10 Tibdil u Emendi. 

 

Dawn ir-regolamenti għandhom iseħħu sakemm ma  jiġux imneħħija jew xort’oħra emendati 

mill-membri tal-Għaqda mlaqqgħin f’laqgħa tal-Kunsill u dan fuq mozzjoni mressqa skond l-

istatut. 

 

L-Eżekuttiv tal-Għaqda jista’ fuq talba bil-miktub minn membru jew membri u wara li jkun 

ikkonsulta mal-Board tal-Verifika jikkonċedi tibdil temporanju sakemm il-materja tiġi diskussa u 

deċiża f’laqgħa tal-Kunsill. 

 

 

 

 

 

 



Formula ta’ Reġistrazzjoni ta’ Mużiċist tal-post. 

Isem il-Banda: 

 __________________________________________________________________________ 

V/O Number: ___________________   E-Mail:___________________________________ 

 

a) Isem u Kunjom:___________________________Nru. tal-K.I _________________ 

b) Eta’: ______________   Data tat-twelid._____________________ 

c) Indirizz_______________________________________________________ 

d) Snin li il-mużiċist/a ilu/a li ħareġ/ħarġet idoqq _____________ 

e) Strument/i: _______________________ 

f) Isem u Kunjum u n-numru tal-Karta tal-Identità tal-Gwardjan Legali jekk il-mużiċist 
għandu anqas minn 18-il sena._______________________________ 

g) Grad mużikali minn Bord Barrani jew mill-iSkola tal-Mużika Johann Strauss 
_______________  

h) Jekk punt ‘g’ mhux applikabbli, Id-Direttur Mużikali jew għalliem għandu jagħti grad 
minn 1 sa 5, (5 huwa tajjeb ħafna, 1 tfisser għadu fil-bidu. Jekk la punt ‘g’. u lanqas punt  
‘h’ ma jiġu mimlija, ifisser li l-grad huwa 1.) __________________________ 

i) Snin ta tagħlim u l-isem tal-għalliem barra dak li jingħata fis-Soċjetà tal-Banda  

a. ______________________________________________ 

 

j) Nixtieq li jkolli klassifikazzjoni.  IVA  / LE (aqta’ il-ħażina); 

k) Trid li din l-informazzjoni tiddahhal ukoll fid-Database tal-Ghaqda. IVA  / LE (aqta’ il-
ħażina) 

 

__________________________       ___________________________ 

Firma tal-mużiċist jew gwardjan          Firma, Isem tas-Segretarju u Timbru  

legali hekk kif japplika             tas-Soċjetà tal-Banda 
 

*L-Informazzjoni kollha miġbura ser tintuża biss mis-Soċjetà tal-Banda kkonċernata u mill-Għaqda Każini tal-Banda u l-membri 

tagħha għal fini ta’ informazzjoni hekk kif stabbilit mill-Att ta’ Liġi dwar il-Protezzjoni tal-Informazzjoni. 



 

 

 


