
Gminna Biblioteka Publiczna
          w Zbuczynie

Załącznik nr 1 – karta  zgłoszenia do udziału w konkursie

KARTA ZGŁOSZENIA  do
XXXVI KONKURSU  RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI

im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Dane uczestnika konkursu (imię i nazwisko, nazwa  i adres szkoły, klasa)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Dane  podmiotu  wystawiającego (imię,  nazwisko  osoby  przygotowującej
recytatora), adres e-maliowy

……………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………..
(niezbędny, by przekazać wyniki konkursu)

Repertuar (tytuł i autor – pełne imię i nazwisko )

a/ poezja …………………………………………………………………………..

b/ proza ……………………………………………………………………………

Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  treścią  regulaminu  XXXVI  KONKURSU
RECYTATORSKIEGO  DLA  DZIECI im.  KORNELA  MAKUSZYŃSKIEGO    i  akceptuję
zawarte  w  nim  warunki  uczestnictwa.  Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  Klauzulą
Informacyjną dla Uczestników konkursu i  akceptuję zawarte w niej treści.

…………………………………………………….
Data i podpis opiekuna
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