
 

„Magiczna skrzynka” - gminny przegląd teatrzyków Kamishibai 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ / PRZEDSZKOLA* 

do udziału w projekcie pn. „Magiczna skrzynka” - gminny przegląd teatrzyków Kamishibai 

DANE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ 

 
Nazwa szkoły/przedszkola*: 

Adres: 
Telefon: 
E-mail: 

 

 

OPIEKUN DZIECI 

 
Imię i nazwisko: 

Telefon: 
E-mail: 

 

 

DZIECI W PROJEKCIE 

 
Szkoła/Przedszkole* deklaruje udział ………………. dzieci (proszę wpisad ilośd uczestników – min. 3 / 

max. 6 dzieci) w 1 dniowych warsztatach Kamishibai oraz gminnym przeglądzie teatrzyków 
Kamishibai pn. „Magiczna skrzynka”.  

Warsztaty odbędą się w dniach 14-16 maja 2019 r. (konkretny termin warsztatu dla każdej z 
instytucji zostanie podany z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem). 

Na warsztaty należy dostarczyd zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka  
w projekcie (Oświadczenie uczestnika). Załącznik zgody dostępny na stronie 

http://www.biblioteka.lazy.pl/lub w siedzibie BPMiG w Łazach. 
Finałowy gminny przegląd teatrzyków Kamishibai odbędzie się 26 września 2019 r. 

 

Wyrażam chęd uczestnictwa Szkoły/Przedszkola* w projekcie „Magiczna skrzynka" - gminny przegląd teatrzyków Kamishibai 

realizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach, w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego „Partnerstwo dla książki 2019”.  

Przesłanie niniejszego formularza jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb realizacji projektu przez 

Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach orazoświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem projektu i akceptacją jego 

warunków. 

 

*niewłaściwe skreślić 

 
 

 
 

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

(Pieczęd i podpis Dyrektora) 

http://www.biblioteka.lazy.pl/


 

„Magiczna skrzynka” - gminny przegląd teatrzyków Kamishibai 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” 

 

I. Zapraszamy do: 
1. Udziału nauczyciela razem z grupą dzieci (3-6 dzieci w wieku 5-12 lat) w warsztatach 

Kamishibai (warsztaty 1 dniowe); 

2. Promocji Kamishibai w środowisku lokalnym. Kontynuowania prac z dziedmi w szkole 

i/lub przedszkolu, placówce kulturalnej, których efektem będzie conajmniej jedna 

przygotowana opowieśd Kamishibai (tematyka dowolna - dobrana przez nauczyciela 

we współpracy z dziedmi); 

3. Udziału w gminnym przeglądzie teatrzyków Kamishibai pn. „Magiczna skrzynka” i 

prezentacji przygotowanej historii Kamishibai; 

4. Dostarczenia formularza zgłoszeniowego oraz w przypadku dzieci dokumentów 

potwierdzających zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w 

projekcie (Oświadczenie uczestnika). 

 

 


