
 
                             Dni Kultury Szkolnej – 2018 

                                KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA/ÓW/ 
Pieczęć szkoły 
 

....................................................................................................................... 
nazwa placówki oświatowej, adres, telefon 

......................................................................................................................... 
 

                       zgłasza do  przeglądu konkursu DNI KULTURY SZKOLNEJ - 2018 
 
  1/ Prezentacje recytatorskie 
 
    1. ...........................................                  .................................................                        ...................... 
             nazwisko i imię uczestnika                                                             tytuł prezentacji / autor                                                                              forma   
  
                                                                             .................................................                        ...................... 
                                                                                  tytuł prezentacji / autor                                                                              forma   
 
    2. ...........................................                  .................................................                        ...................... 
             nazwisko i imię uczestnika                                                              tytuł prezentacji / autor                                                                              forma  

 
                                                                               .................................................                        ...................... 
                                                                                   tytuł prezentacji / autor                                                                             forma   
 
     3. ...........................................                  .................................................                        ...................... 
             nazwisko i imię uczestnika                                                              tytuł prezentacji / autor                                                                              forma   
  
                                                                             .................................................                        ...................... 
                                                                                   tytuł prezentacji / autor                                                                             forma   
 
    4. ...........................................                  .................................................                        ...................... 
             nazwisko i imię uczestnika                                                              tytuł prezentacji / autor                                                                              forma   
  
                                                                             .................................................                        ...................... 
                                                                                   tytuł prezentacji / autor                                                                             forma   
 
    5. ...........................................                  .................................................                        ...................... 
             nazwisko i imię uczestnika                                                              tytuł prezentacji / autor                                                                              forma   
  
                                                                             .................................................                        ...................... 
                                                                                   tytuł prezentacji / autor                                                                             forma  
 
 

Imię i Nazwisko Nauczyciela prowadzącego................................................................................................ 
 
 
 
 
2/  Prezentacje estradowe 
      a/ prezentacje wokalne *) 
 
 1............................................          .............................................................                  .................................. 
           nazwisko i imię uczestnika /ów/                                                      tytuł utworu , autorzy                                                          ewentualna nazwa zespołu 
 

 2............................................          .............................................................                  .................................. 



           nazwisko i imię uczestnika /ów/                                                      tytuł utworu , autorzy                                                          ewentualna nazwa zespołu 
 
   Imię i Nazwisko Nauczyciela prowadzącego................................................................................................ 
 
     b/ prezentacje instrumentalne *) 
 
    1............................................          .............................................................                  .................................. 
           nazwisko i imię uczestnika /ów/                                                      tytuł utworu , autorzy                                                          ewentualna nazwa zespołu 
 
 

      2............................................          .............................................................                  .................................. 
           nazwisko i imię uczestnika /ów/                                                      tytuł utworu , autorzy                                                          ewentualna nazwa zespołu 
 

          ................................................................................................................................. 
                                                                                                                 potrzeby techniczne 

 
Imię i Nazwisko Nauczyciela prowadzącego................................................................................................ 
 
     c/ prezentacje taneczne *)  /prosimy określić kategorie/ 
   1............................................          .............................................................                  .................................. 
           nazwisko i imię uczestnika /ów/                                                          tytuł prezentacji                                                               ewentualna nazwa formacji 

   2............................................          .............................................................                  .................................. 
           nazwisko i imię uczestnika /ów/                                                          tytuł prezentacji                                                               ewentualna nazwa formacji 

 
Imię i Nazwisko Nauczyciela prowadzącego................................................................................................ 
  
 d/ prezentacje teatralne 
....................................................         ...........................................................................    .................................. 
           nazwisko i imię uczestnika /ów/                                                                tytuł prezentacji / autor                                               ewentualna nazwa zespołu 

     ............................................                                                        .......................................... 
      ............................................                                                             forma 

     ............................................                                                   .........................................................  
     ............................................                                             ......................................................... 
                                                                                                                                                                                                          potrzeby techniczne 

Imię i Nazwisko Nauczyciela prowadzącego................................................................................................ 
  
Nazwisko i imię osoby do kontaktu, tel.                                                                            Dyrektor Placówki 
  
                                                                                                                              ......................................... 
Do zgłoszenia załączam:  
....................................................................................................................................................................................... 
*) w przypadku większej ilości wykonawców do zgłoszenia prosimy załączyć oddzielny, czytelny wykaz uczestników. 
 


