
 

VII Festiwal Piosenki Patriotycznej 

 

„ZAPYTAJ O POLSKĘ” 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie 

I kategoria wiekowa:  kl. I - III           

Nazwa szkoły:  ………………………………..…………………………. 

Adres szkoły, telefon: …………………………………………………… 

 

 Imię i nazwisko solisty:  ..................................................................................... 

Tytuły utworów / czas wykonywania: 

 1.  .......................................................................................................................... 

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

 Imię i nazwisko opiekuna: .................................................................................... 

 telefon opiekuna /do bezpośredniego kontaktu/:   ................................................. 

  

 Nazwa zespołu: ................................................................................................ 

 liczba osób:   ..................................................................................................... 

 Tytuły utworów / czas wykonywania: 

 1.  ......................................................................................................................... 

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

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

 telefon opiekuna /do bezpośredniego kontaktu/:   ............................................... 

Potwierdzamy, iż osoby zgłoszone i ich opiekunowie, wyraziły pisemną zgodę na zgłoszenie i przetwarzanie powyższych danych oraz 
zostały zapoznane z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia przez Szkołę 
Podstawową nr 82  im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Zapytaj o Polskę”. 

                                      
…………………………………… 

                 (data i pieczęć Szkoły) 



 

VII Festiwal Piosenki Patriotycznej 

 

„ZAPYTAJ O POLSKĘ” 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie 

II kategoria wiekowa: kl. IV - VI         

Nazwa szkoły:  ………………………………..…………………………. 

Adres szkoły, telefon: …………………………………………………… 

 

 Imię i nazwisko solisty:  ..................................................................................... 

Tytuły utworów / czas wykonywania: 

 1.  .......................................................................................................................... 

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

 Imię i nazwisko opiekuna: .................................................................................... 

 telefon opiekuna /do bezpośredniego kontaktu/:   ................................................. 

  

 Nazwa zespołu: ................................................................................................... 

 liczba osób:   ........................................................................................................ 

 Tytuły utworów / czas wykonywania: 

 1.  ......................................................................................................................... 

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

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

 telefon opiekuna /do bezpośredniego kontaktu/:   ............................................... 

Potwierdzamy, iż osoby zgłoszone i ich opiekunowie, wyraziły pisemną zgodę na zgłoszenie i przetwarzanie powyższych danych oraz 
zostały zapoznane z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia przez Szkołę 
Podstawową nr 82  im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Zapytaj o Polskę”. 

                                      
…………………………………… 

                 (data i pieczęć Szkoły) 



 

VII Festiwal Piosenki Patriotycznej 

 

„ZAPYTAJ O POLSKĘ” 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie 

III kategoria wiekowa: kl. VII - VIII         

Nazwa szkoły:  ………………………………..…………………………. 

Adres szkoły, telefon: …………………………………………………… 

 

 Imię i nazwisko solisty:  ..................................................................................... 

Tytuły utworów / czas wykonywania: 

 1.  .......................................................................................................................... 

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

 Imię i nazwisko opiekuna: .................................................................................... 

 telefon opiekuna /do bezpośredniego kontaktu/:   ................................................. 

  

 Nazwa zespołu: ................................................................................................... 

 liczba osób:   ........................................................................................................ 

 Tytuły utworów / czas wykonywania: 

 1.  ......................................................................................................................... 

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

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

 telefon opiekuna /do bezpośredniego kontaktu/:   ............................................... 

Potwierdzamy, iż osoby zgłoszone i ich opiekunowie, wyraziły pisemną zgodę na zgłoszenie i przetwarzanie powyższych danych oraz 
zostały zapoznane z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia przez Szkołę 
Podstawową nr 82  im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Zapytaj o Polskę”. 

                                      
…………………………………… 

                 (data i pieczęć Szkoły) 


