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KARTA ZGŁOSZEŃ 
do udziału w konkursach  Dzień Ziemi 2018 

 

Bądź EKO! 

 
 
 
 

 
Szkoła/przedszkole ..………………………………………………………………………………… 

adres …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Konkurs na ekologiczny WYSTĘP artystyczny 

 

Imię i nazwisko opiekuna grupy ……………………………………..……………………………………………….……..……… 

tel. kontaktowy…………………………………………………………………………………..………….…………………………….... 

 

Nazwa grupy, koła ekologicznego lub klasy: ……………………………..…………………..…………………….….... 

TYTUŁ prezentacji: .……………………………………………………………………………………………..…………………...... 

Rodzaj prezentacji (piosenka, scenka, reklama): …..…………………………………………………………….……..…. 

Czas trwania: ………………………………… ilość osób): ….…………..…………………………….…………………………… 

Zapotrzebowanie techniczne: ………………………………………………..….……………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….…………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………….…………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………. 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o zgłoszenie udziału w poszczególnych konkursach do dnia 20 kwietnia 2018 r. 
Szczegółowych informacji udziela instruktor Dorota Kruszewska, tel.  (89) 743 34 71 
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2. RECYKLINGOWY POKAZ MODY 

czyli konkurs na strój z materiałów recyklingowych 

      Imię i nazwisko opiekuna ……………….…………………………………..……. tel. kontaktowy ……………………..….. 

          Imię i nazwisko kandydata/ nazwa kreacji: 

1.     ……………………………………………………..………………………/…….……..…….………………………………………………..…..      

2.     …………………………………………………….………………………/………………………………………………………….…………….      

         

3. Konkurs na EKO INSTALACJĘ 

1. Podaruj dzieciom druga szansę – konkurs na eko-zabawkę 

           Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………...…..…………tel. kontaktowy ……………..……… 

         Nazwa grupy/klasy ………………………………………………………………………………………………..……………...……… 

           Imię i nazwisko uczestnika:  

 

1.     ……………………………………………………………………        2. ……..………………………………………………..………………         

3..     .……..…….………………………………………….………..…..      4. ………………………………………………………………………. 

5.     ……………………………………………………..……………… 

        

2. Obrazy sypane ziemią 

           Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………...…..…………tel. kontaktowy ……………..……… 

         Nazwa grupy/klasy ………………………………………………………………………………………………..……………...……… 

           Imię i nazwisko uczestnika:  

1.     ……………………………………………………………………        2. ……..………………………………………………..………………         

3..     .……..…….………………………………………….………..…..      4. ………………………………………………………………………. 

5.     ……………………………………………………..……………… 

 

    ………………………………………………….. 

pieczątka, podpis  
opiekuna/dyrektora placówki 

 

        
 

Prosimy o zgłoszenie udziału w poszczególnych konkursach do dnia 20 kwietnia 2018 r. 
Szczegółowych informacji udziela instruktor Dorota Kruszewska, tel.  (89) 743 34 71 
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KARTA ZGŁOSZEŃ 
do udziału w konkursie na PLAKAT promujący Dzień Ziemi 2018 

 
 

Szkoła/przedszkole ..………………………………………………………………………………… 

adres …………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna  ……………………………………..…………….………………………………………….……..……… 

tel. kontaktowy…………………………………………………………………………………..………….…………………………….... 

 

1. ……………………………..…………………..…………………….…........................................./………………………/…………………. 

Imię i nazwisko autora pracy / wiek / klasa 

2. ……………………………..…………………..…………………….…........................................./………………………/…………………. 

Imię i nazwisko autora pracy / wiek / klasa 

3. ……………………………..…………………..…………………….…........................................./………………………/…………………. 

Imię i nazwisko autora pracy / wiek / klasa 

4. ……………………………..…………………..…………………….…........................................./………………………/…………………. 

Imię i nazwisko autora pracy / wiek / klasa 

5. ……………………………..…………………..…………………….…........................................./………………………/…………………. 

Imię i nazwisko autora pracy / wiek / klasa 

6. ……………………………..…………………..…………………….…........................................./………………………/…………………. 

Imię i nazwisko autora pracy / wiek / klasa 

 

Oświadczam, że wymienione osoby są wyłącznymi autorami i właścicielami prac 

zgłoszonych do konkursu „na PLAKAT promujący Dzień Ziemi 2018” i posiadają do nich 

pełne autorskie prawa majątkowe. Jednocześnie, biorąc udział w konkursie, wyrażają 

zgodę, że w przypadku wygranej, przysługujące im prawa autorskie pracy przeniesione 

zostaną na Organizatora w zakresie: publikacji pracy, powielania i przetwarzania jej w 

celu promocji imprezy ekologicznej Dzień Ziemi 2018. 
 

 

    ………………………………………………….. 

pieczątka, podpis  
opiekuna/dyrektora placówki 

 

Prace plastyczne należy zgłaszać  do dnia 20 kwietnia 2018 r. do Centrum Kultury i Turystyki 
w Mrągowie, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo.  

Szczegółowych informacji udziela instruktor Dorota Kruszewska, tel.  (89) 743 34 71 


