Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17
44-164 Gliwice ul. Płocka 16
tel. / fax. 32 270-15-17
e - mail: sekretariat@zso12.gliwice.eu
www.zso12.gliwice.pl

KARTA ZGŁOSZENIA NA III WOJEWÓDZKI KONKURS
POEZJI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ
Deutsch macht Spaß
Imię i nazwisko uczestnika:.............................................................................................................
Nazwa, adres i telefon placówki patronującej: ...............................................................................
..........................................................................................................................................................
Kategoria wiekowa (właściwe podkreślić):
a) dzieci przedszkolne w wieku 3-4
b) dzieci przedszkolne w wieku 5-6
c) uczniowie szkół podstawowych kl. 1-4
d) uczniowie szkół podstawowych kl. 5-7
Repertuar (tytuł i autor wiersza): .................................................................................................
......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko instruktora.........................................................................................................
tel. kontaktowy: ...................................

e-mail:..........................................

Oświadczam, że zapoznałem się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść. Oświadczam, że zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie, wymienionych w Karcie Zgłoszeniowej
Uczestnika Konkursu, moich danych osobowych przez organizatora konkursu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17
44-164 Gliwice ul. Płocka 16
tel. / fax. 32 270-15-17
e - mail: sekretariat@zso12.gliwice.eu
www.zso12.gliwice.pl

KARTA ZGŁOSZENIA NA III WOJEWÓDZKI KONKURS
PIOSENKI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ
Deutsch macht Spaß
Rodzaj występu:
a) solista
b) duet
c) zespół wokalny (do 15 osób)
d) zespół wokalno – instrumentalny (do 15 osób)
Imię i nazwisko uczestnika/zespołu: ..............................................................................................
Nazwa, adres i telefon placówki patronującej: ...............................................................................
..........................................................................................................................................................
Kategoria wiekowa (właściwe podkreślić):
a) dzieci przedszkolne w wieku 3-4
b) dzieci przedszkolne w wieku 5-6
c) uczniowie szkół podstawowych kl. 1-4
d) uczniowie szkół podstawowych kl. 5-7
Repertuar (tytuł i autor piosenki): .................................................................................................
......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko instruktora.........................................................................................................
tel. kontaktowy: ...................................

e-mail:..........................................

Wymagania sprzętowe: ..............................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść. Oświadczam, że zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie, wymienionych w Karcie Zgłoszeniowej
Uczestnika Konkursu, moich danych osobowych przez organizatora konkursu.

