Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU TANECZNEGO
IX MIEJSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLNEJ
„ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM ZA PAN BRAT”
- edycja ekologiczna

1. Placówka …………………….…………………………………………………………………………………………….………
2. Dokładny adres, telefon …………………………………………………………………………………….........………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Nazwa zespołu……………………………………………………………………………………………………………………
5. Tytuł prezentacji tanecznej ……………………………………….………………………………………………………
6. Autor muzyki...........................................................................................................................
7. Czas trwania ............................................................................................................................
8. Liczba wykonawców, wiek ....................................................................................................
9. Nazwisko i imię nauczyciela ………………………………………………..…………………………………………..
10. Wymagania techniczne (mikrofon, fortepian, odtwarzacz cd, mp3 itp.):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Prosimy o wypełnianie zgłoszeń pismem drukowanym.
Tylko prawidłowo wypełnione zgłoszenia będą kwalifikowały
do uczestnictwa w konkursie!

Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin konkursu.

.......................
data

.................................................
podpis osoby zgłaszającej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883
z późn. zm.) dane osobowe zawarte powyżej wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych Pałacu
Młodzieży – PCE w Szczecinie. Zgłoszenie dzieci na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację zdjęć na stronie internetowej oraz w publikacjach i folderach Pałacu Młodzieży. Niniejsza zgoda
dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU WOKALNEGO
IX MIEJSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLNEJ
„ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM ZA PAN BRAT”
- edycja ekologiczna

1. Placówka …………………….........................................................................................................
2. Dokładny adres, telefon .........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Adres e-mail.............................................................................................................................
4. Nazwa zespołu…………………………………………………………………………………..……………………………….
5. Tytuł utworu ….......................................................................................................................
6. Autor słów..............................................................................................................................
7. Autor muzyki...........................................................................................................................
8. Czas trwania ............................................................................................................................
9. Liczba wykonawców, wiek ....................................................................................................
10. Nazwisko i imię nauczyciela .................................................................................................
11. Wymagania techniczne (ilość mikrofonów max. 6, fortepian, odtwarzacz cd, mp3):
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Prosimy o wypełnianie zgłoszeń pismem drukowanym.
Tylko prawidłowo wypełnione zgłoszenia będą kwalifikowały
do uczestnictwa w konkursie!

Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin konkursu.

.......................
data

.................................................
podpis osoby zgłaszającej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883
z późn. zm.) dane osobowe zawarte powyżej wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych Pałacu
Młodzieży – PCE w Szczecinie. Zgłoszenie dzieci na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację zdjęć na stronie internetowej oraz w publikacjach i folderach Pałacu Młodzieży. Niniejsza zgoda
dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA - SOLIŚCI (WOKAL)
IX MIEJSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLNEJ
„ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM ZA PAN BRAT”
- edycja ekologiczna

1. Placówka …………………...........................................................................................................
2. Dokładny adres, telefon .........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Adres e-mail.............................................................................................................................
4. Tytuł utworu ………...............................................................................................................
5. Autor słów...............................................................................................................................
6. Autor muzyki...........................................................................................................................
7. Czas trwania ...........................................................................................................................
8. Imię i nazwisko solisty/solistki, wiek ....................................................................................
9. Nazwisko i imię nauczyciela ..................................................................................................
10. Wymagania techniczne (mikrofon, fortepian, odtwarzacz cd, mp3, itp.):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Prosimy o wypełnianie zgłoszeń pismem drukowanym.
Tylko prawidłowo wypełnione zgłoszenia będą kwalifikowały
do uczestnictwa w konkursie!

Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin konkursu.

.......................
data

.................................................
podpis osoby zgłaszającej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883
z późn. zm.) dane osobowe zawarte powyżej wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych Pałacu
Młodzieży – PCE w Szczecinie. Zgłoszenie dzieci na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację zdjęć na stronie internetowej oraz w publikacjach i folderach Pałacu Młodzieży. Niniejsza zgoda
dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych.

