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1. Karta zgłoszenia KATEGORIA MALARSTWO Siedem grzechów głównych (2017)  
Zgłoszenia grupowe /15 prac – maksymalna ilość z danej klasy/  

 
Czytelnie opisane na odwrocie prace, zabezpieczone przed zniszczeniem (prosimy nie rolować prac) wraz  
z wypełnioną listą zbiorczą (zgłoszenia grupowe – instytucje) należy złożyć w siedzibie organizatora  
z dopiskiem Siedem grzechów głównych. Konkurs malarski.  

Każda praca powinna mieć trwale umieszczoną metryczkę 

 
Imię, nazwisko autora pracy………………………………………………………………………………wiek………..………………....…… 
tytuł pracy……………………………………………………………………………………..………………. technika……………………..…….. 
adres instytucji typującej pracę …………………………..………………….………………….......................……………………….. 

(w przypadku zgłoszenia indywidualnego kontakt prywatny) 
 
mail:…………………………………………………………………………………………… telefon …………………………………………………… 
 
imię i nazwisko nauczyciela/instruktora………………………………………………………………………………………………………. 
                                          
 

                                                                                                            podpis uczestnika /opiekuna prawego/…………………………………. 

Metryczkę odciąć i nakleić na odwrocie pracy 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Lista zbiorcza KATEGORIA MALARSTWO  (2017) 

 
Instytucja…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora …………………………………………………………………………………………….. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

2. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

3. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

4. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

5. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

6. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

7. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

8. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

9. do 15 ………………………………….……………………………………………………………………….. imię, nazwisko, wiek 

Kartę zgłoszenia można modyfikować do własnych potrzeb z zachowaniem wskazanych danych.  
Odpowiedzialna za organizację i przebieg konkursu: Sylwia Nowak, Starszy instruktor ds. plastyki i edukacji,  
mail: sylwia.nowak@palac.art.pl, tel. 606877785  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Zgoda na otrzymywanie newsletteru PKZ 
 ………………………………………………………… adres email 
[   ] wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym drogą elektroniczną na podany adres 
email, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 
1204 z późn. zm.) oraz regulaminem newsletteru PKZ. Administratorem danych jest Pałac Kultury Zagłębia,  
Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza.   

…………………………………….. 
                podpis 

mailto:sylwia.nowak@palac.art.pl
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2. Siedem grzechów głównych KATEGORIA POEZJA (2017) 

Uczestnik składa prace w 2 formach: papierowej (wydruk) i zapisu na płycie CD.  

1. Wierszy zgłoszonych do konkursu uczestnik nie podpisuje imiennie, koduje je godłem (znakiem 

literniczym/cyfrowym) i umieszcza w oznaczonej tym samym godłem kopercie. 

2. Dane osobowe należy zapisać na karcie zgłoszenia i umieścić w drugiej kopercie zawierającej to samo 

godło. 

3. Dodatkowo należy dołączyć zapis wiersza/y na płycie CD (dla łatwiejszej reprodukcji utworu). 

Płytę i opakowanie oznacza się również godłem. 

4. Całość (wiersz, kartę z danymi, płytę) odpowiednio zapakowane należy złożyć w siedzibie organizatora 

z dopiskiem Siedem grzechów głównych. Konkurs poetycki. 

 

Karta zgłoszenia kategoria poezja dla zgłoszeń grupowych  

Nazwa instytucji…………………………………………………………………………………………………………..………………………..………. 

Adres, kontakt telefoniczny, mailowy…………………………………………………………………..……..………………………………… 

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

nazwisko nauczyciela/instruktora …………………………………………………….……………………………….……………… 

 

1. ……………………………………………………………………………..………………………………………..………………………………………  

/ imię nazwisko, wiek, godło autora, tytuł wiersza, / 

 

2. ……………………………………………………………………………….….…………………………………..…………………………………….  

3. ……………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………… itd. 

_____________________________________________________________________________________ 

Metryczka dla zgłoszeń indywidualnych 

Godło /kod autora – /zapis literowy lub cyfrowy, nie obrazkowy/…………………………………………………………………. 

1. tytuł wiersza………………………………………………………………. 

2. tytuł wiersza………………………………………………………………. 

3. tytuł wiersza………………………………………………………………. 

Imię, nazwisko autora……………………………………………………………………… 

wiek (lub kategoria wiekowa w kategorii dorośli) .…..……………………………….… 

adres……………………………………………………………..…………………. 

telefon………………………………………...mail:……………………………… 
podpis uczestnika /opiekuna prawnego/…………………………………. 

 

Kartę zgłoszenia można modyfikować do własnych potrzeb z zachowaniem wskazanych danych. Odpowiedzialna za organizację 

i przebieg konkursu: Sylwia Nowak, Starszy instruktor ds. plastyki i edukacji, mail: sylwia.nowak@palac.art.pl, tel. 606877785  

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

Zgoda na otrzymywanie newsletteru PKZ 
 ………………………………………………………… adres email 
[   ] wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym drogą elektroniczną na podany adres 
email, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 
1204 z późn. zm.) oraz regulaminem newsletteru PKZ. Administratorem danych jest Pałac Kultury Zagłębia,  
Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza.   

…………………………………….. 
                podpis 

mailto:sylwia.nowak@palac.art.pl
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3. Karta zgłoszenia KATEGORIA GRAFIKA Siedem grzechów głównych (2017) 
Zgłoszenia grupowe /15 prac – maksymalna ilość z danej klasy/  

 
Grafika warsztatowa (linoryt, akwaforta/tinta, inne). Czytelnie opisane na odwrocie prace, zabezpieczone 
przed zniszczeniem (prosimy nie rolować prac) wraz z wypełnioną listą zbiorczą (zgłoszenia grupowe – 
instytucje) należy złożyć w siedzibie organizatora z dopiskiem Siedem grzechów głównych. Konkurs na 
grafikę.  

Każda praca powinna mieć trwale umieszczoną metryczkę 

 
Imię, nazwisko autora pracy………………………………………………………………………………wiek………..………………....…… 
tytuł pracy……………………………………………………………………………………..………………. technika……………………..…….. 
adres instytucji typującej pracę …………………………..………………….………………….......................……………………….. 

(w przypadku zgłoszenia indywidualnego kontakt prywatny) 

 
mail:…………………………………………………………………………………………… telefon …………………………………………………… 
 
imię i nazwisko nauczyciela/instruktora………………………………………………………………………………………………………. 
                                          

 
                                                                                                            podpis uczestnika /opiekuna prawego/…………………………………. 

Metryczkę odciąć i nakleić na odwrocie pracy 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Lista zbiorcza KATEGORIA GRAFIKA  (2017) 

 
Instytucja…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora …………………………………………………………………………………………….. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

2. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

3. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

4. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

5. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

6. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

7. ……………………………………………………………………………………………………………….……..imię, nazwisko, wiek 

8. do 15 ………………………………….……………………………………………………………………….. imię, nazwisko, wiek 

Kartę zgłoszenia można modyfikować do własnych potrzeb z zachowaniem wskazanych danych.  
Odpowiedzialna za organizację i przebieg konkursu: Sylwia Nowak, Starszy instruktor ds. plastyki i edukacji,  
mail: sylwia.nowak@palac.art.pl, tel. 606877785  

 

Zgoda na otrzymywanie newsletteru PKZ 
 
 ………………………………………………………… adres email 
[   ] wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym drogą elektroniczną na podany adres 
email, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 
1204 z późn. zm.) oraz regulaminem newsletteru PKZ. Administratorem danych jest Pałac Kultury Zagłębia,  
Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza.   
 

…………………………………….. 
                podpis 

mailto:sylwia.nowak@palac.art.pl

