
KARTA ZGŁOSZENIA 

GMINNY KONKURS TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ 

 

Dane uczestnika 

 

Imię  …………………………………………………………… 

 

Nazwisko  …………………………………………………… 

 

Adres…………………………………………………………. 

 

e-mail: ……………………………………………………… 

 

telefon: ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

WYBIERZ KATEGORIĘ 

Kategoria I: praca plastyczna (technika 

dowolna: rysunek, akwarela, wycinanka itd.). 

Pracę na e-mail należy przysłać w formie jpg 

wraz z krótkim opisem użytej techniki. 

w przedziale wiekowym:  

          �                     �                     � 

      6-10 lat           11-15 lat           16+  

 

Kategoria II: tekst literacki (Tekst musi być 

napisany w języku polskim i mieć długość 

maksymalnie do 5 stron znormalizowanego 

maszynopisu (tj. 2000 znaków na stronę). 

w przedziale wiekowym:  

          �                     �                     � 

      6-10 lat           11-15 lat           16+  

 

Kategoria III: wiersz 

w przedziale wiekowym:  

          �                     �                     � 

      6-10 lat           11-15 lat           16+  

 

Kategoria IV: piosenka  (nagranie do 5 minut) 

w przedziale wiekowym:  

          �                     �                     � 

      6-10 lat           11-15 lat           16+  

 

Kategoria V: taniec (nagranie do 5 minut) 

w przedziale wiekowym:  

          �                     �                     � 

      6-10 lat           11-15 lat           16+  

 

 

Kategoria VII: pokaz gry na instrumencie 



(nagranie do 5 minut) 

w przedziale wiekowym:  

          �                     �                     � 

      6-10 lat           11-15 lat           16+  

 

Kategoria VIII: sztuki walki (nagranie do 5 

minut). 

w przedziale wiekowym:  

          �                     �                     � 

      6-10 lat           11-15 lat           16+  

 

 

 

Tytuł pracy w kategorii ………………………………………………….. 

 

 

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

 

 

1. Oświadczam, iż jestem autorem/ką pracy zgłoszonej do Gminnego Konkursu Twórczości Własnej, którego 

organizatorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny oraz Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. 

2. Nieodpłatnie przenoszę służące mi prawa majątkowe do pracy zgłoszonej do Konkursu na rzecz Organizatora. 

Zakres przeniesionych praw majątkowych, o których mowa obejmuje prawo rozpowszechniania pracy zgłoszonej 

na Konkurs w formie m. in. Promocji, plakatów, wydawnictwa, kalendarza, itp.  

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję. 

 

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

                                                                                                                          data i podpis uczestnika  

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się treścią regulaminu, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział syna / 

córki w Gminnym Konkursie Twórczości Własnej, którego organizatorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 

oraz  Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. 

 

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

                                                                                                        data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 


