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Wołów, dnia  06.11.2017 r.  
PCE i PPP. 0040.3.2017 

 
Szanowni Państwo ! 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania języków obcych  
zapraszają dzieci przedszkolne, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych, wychowanków szkół specjalnych  
i placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz  

z dyrektorami i opiekunami na wielojęzyczny koncert kolęd i pastorałek p.t. 
 

                                                                                              „Magia kolęd i pastorałek” 
 

Koncert odbędzie się dnia 4 stycznia  2018 r. o godz. 16.00  
w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Wołowie, 

 ul. Plac Jana III Sobieskiego 2 
 

Regulamin uroczystości: 
I. Zgłoszeni uczestnicy  przygotowują program składający się z maksymalnie  

2 utworów w języku obcym. 
II. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do 15 grudnia 2017r. 

karty zgłoszenia wraz z płytą CD/ Pendrive zawierającą podkład muzyczny. 
III. Organizator zapewnia wyłącznie nagłośnienie. 
IV. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na uroczystość.  
V. Uczestnicy korzystający z własnego sprzętu muzycznego proszeni  

są o poinformowanie o tym fakcie Organizatora do dnia 15 grudnia 2017r. 
VI. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku przez Organizatora w celach 
promocyjnych i informacyjnych.  

 

 

Osoba odpowiedzialna:  Ewa Nowak - doradca metodyczny nauczania  
                                                   języków obcych  
 
Pytania związane z organizacją koncertu prosimy kierować do: P. Ewy Nowak – doradcy 
metodycznego 696–018–736 w godzinach dyżuru , mail: ewunianowak@interia.pl 
lub do P. Katarzyny Fęglerskiej  – koordynatora ds. szkoleń  PCE i PPP na numer  
tel.: 71 389 21 00    wew. 24 
 
                                                       Z serdecznym zaproszeniem 
 
    Doradca metodyczny                                                                                        Dyrektor 

     mgr Ewa Nowak                                                                                mgr Krystyna Adaśko 
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…………………………………..                                                                      

   (pieczęć placówki) 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU 

W „MAGII  KOLĘD I PASTORAŁEK” 

                                                                           4 stycznia  2018 r.  

Nazwa placówki: 

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

w    ………………………………………. 

tel.    …………………………………….. 

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej :  

……………………………………………………………………..  

tel. …………………………………………….. 

adres mailowy ……………………………… 

 

Osoby biorące udział w „Magii Kolęd i Pastorałek”:  
 
liczba nauczycieli………………… liczba  rodziców………………… 
 
 
Tytuł, język i  wykonawca utworu:  klasa i  liczba uczniów 
                 

1. ……………………………………………………………………………… 

2.  …………………………………………………………………………….. 

 

 

       ………………………….                                                             …………………………….                                                                          
         (podpis opiekuna)      (pieczęć  i podpis dyrektora) 
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