
 
 

 
 

  
 

  
 

    
 

    
 

 
 

     

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

  
 

 
 

   
 
 

      
 

Sopocka Szopka Bożonarodzeniowa 
Konkurs Plastyczny 

VIII EDYCJA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa placówki: 

l.p. Imię i nazwisko 
uczestnika 

Technika 
wykonania pracy 

Krótki opis pracy Opiekun Kontakt 

Pełne dane adresowe placówki: 

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, email): 

Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie adres e-mail: 
k.kalanska@mopssopot.pl 

mailto:k.kalanska@mopssopot.pl



Raport dostępności


		Nazwa pliku: 

		formularz  zgłoszeniowy Sopocka Szopka 2016.pdf
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[Wprowadź informacje osobiste oraz dotyczące organizacji w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]


Podsumowanie


Sprawdzanie nie napotkało żadnych problemów w tym dokumencie.
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