
KARTA ZGŁOSZENIA – część plastyczna

(w przypadku dzieci spoza placówek przedszkolnych proszę wpisać w pkt. 3 „nie uczęszcza”, a w pozostałych - dane rodzica lub 
prawnego opiekuna)

1. Imię i nazwisko dziecka:….......................................................................................................

2. Wiek dziecka: …..............

3. Placówka przedszkolna, do której uczęszcza dziecko: 

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

4. Dane kontaktowe (telefon, e-mail): …......................................................................................

5. Imię i nazwisko osoby przygotowującej dziecko do konkursu: 

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

6. Tytuł utworu, na podstawie którego powstała praca:  

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

Oświadczam, że akceptuję treść regulaminu 11. Jesiennego Turnieju Bajkowych Strof .

.................................….........…. …..........................................................
/data, pieczątka przedszkola/  /podpis Dyrektora placówki lub rodzica (opiekuna)/



KARTA ZGŁOSZENIA – część recytatorska

(w przypadku dzieci spoza placówek przedszkolnych proszę wpisać w pkt.  3 „nie uczęszcza”, a w pozostałych -  dane rodzica lub
prawnego opiekuna)

1. Imię i nazwisko dziecka: …................................................................................................................

2. Wiek dziecka: …..................

3. Placówka przedszkolna, do której uczęszcza dziecko: ......................................................................

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

4. Dane kontaktowe (telefon, e-mail): …...............................................................................................

5. Imię i nazwisko osoby przygotowującej dziecko do konkursu: …......................................................

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

6. Tytuł prezentowanego utworu (fragmentu utworu): .......................................................................

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

7. Czas trwania prezentacji: …..............................................................................................................

8. Czy będą instalowane elementy własnej scenografii?      ….TAK....   ….NIE.... 

 

Oświadczam, że akceptuję treść regulaminu 11. Jesiennego Turnieju Bajkowych Strof .

.................................….........…. …..........................................................
/data, pieczątka przedszkola/  /podpis Dyrektora placówki lub rodzica (opiekuna)/



KARTA ZGŁOSZENIA – część teatralna

(w przypadku dzieci spoza placówek przedszkolnych proszę wpisać w pkt.  3 „nie uczęszcza”, a w pozostałych -  dane rodzica lub
prawnego opiekuna)

1. Imiona, nazwiska i wiek dzieci:     1) ….......................................................................................

2)….......…..............................................................................

3)........…...............................................................................

4)……....................................................................................

5)..…......…............................................................................

6) i więcej osób: prosimy wpisać na rewersie karty zgłoszeniowej lub 

załączyć oddzielną listę

2. Placówka przedszkolna, do której uczęszczają dzieci: 

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

3. Dane kontaktowe (telefon, e-mail): ….......................................................................................

4. Imię i nazwisko osoby przygotowującej dziecko do konkursu: 

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

5. Tytuł prezentowanego utworu (fragmentu utworu): 

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

6. Czas trwania prezentacji: …....................

7. Czy będą instalowane elementy własnej scenografii?      ….TAK....   ….NIE....      

Oświadczam, że akceptuję treść regulaminu 11. Jesiennego Turnieju Bajkowych Strof 

.................................….........…. …..........................................................
/data, pieczątka przedszkola/  /podpis Dyrektora placówki lub rodzica (opiekuna)/



KARTA ZGŁOSZENIA – część wokalna

(w przypadku dzieci spoza placówek przedszkolnych proszę wpisać w pkt.  3 „nie uczęszcza”, a w pozostałych -  dane rodzica lub
prawnego opiekuna)

9. Imię i nazwisko dziecka: …................................................................................................................

10.Wiek dziecka: …..................

11.Placówka przedszkolna, do której uczęszcza dziecko: ......................................................................

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

12.Dane kontaktowe (telefon, e-mail): …...............................................................................................

13.Imię i nazwisko osoby przygotowującej dziecko do konkursu: …......................................................

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

14.Tytuł prezentowanego utworu (fragmentu utworu); nazwisko autora/ki tekstu oraz muzyki: 

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

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

15.Czas trwania prezentacji: …......................

16. Wymagania sprzętowe/techniczne:

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

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

Oświadczam, że akceptuję treść regulaminu 11. Jesiennego Turnieju Bajkowych Strof .

.................................….........…. …..........................................................
/data, pieczątka przedszkola/  /podpis Dyrektora placówki lub rodzica (opiekuna)/


