FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY
Nazwa szkoły:
Imię i nazwisko Dyrektora szkoły:
Imię i nazwisko Wicedyrektora szkoły:
Imię, nazwisko, mail, numer tel. osoby zgłaszającej:
Imię, nazwisko, mail, numer tel. koordynatora
zadania z ramienia szkoły (jeśli inna niż osoba
zgłaszająca)
Imiona i nazwiska nauczycieli WF dla których maja
być przygotowane podziękowania „Aktywny
Nauczyciel 2017” za promowanie aktywności i
działań proaktywnych w szkole:

Składając drogą elektroniczną podpisany skan niniejszego dokumentu jednocześnie oświadczam, że zgłoszenia
dokonuję z ramienia Dyrekcji szkoły, ta zaś oświadcza, że zobowiązuje się spełnić następujące warunki:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Dopilnowanie, by koordynator zadania działający z ramienia szkoły przygotował krótką informację na temat
gwiazd sportu celem prezentacji uczniom ich dokonań.
Udostępnienie sali sportowej w szkole i dopilnowanie by na wyznaczone spotkanie stawiła się jak największa
możliwa liczba dzieci Szkoły.
Przygotowanie stolika dla Dyrekcji lub osoby upoważnionej do odebrania podziękowania dla szkoły za udział
w projekcie "Aktywna Szkoła 2017".
Przygotowanie dwóch mikrofonów oraz dwóch krzeseł (bez stolika).
Odebranie plakatów informujących o wydarzeniu z biura Organizatora (Klub Uczelniany Akademickiego
Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin)
wraz z ich rozklejeniem na terenie szkoły.
Mile widziana możliwość wyświetlenia slajdu (dostarczonego przez organizatora drogą mailową do
koordynatora zadania działającego z ramienia szkoły) na ścianie za plecami gwiazd w taki sposób by gwiazdy
nie przebywały w jego świetle.

Jestem świadomy, że:




o tym jakie szkoły zostaną zakwalifikowane do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Zaś w sytuacji gdy
Szkoła którą zgłaszam zakwalifikuje się do projektu wyrażam zgodę by Koordynator Projektu
skontaktował się z organizatorem w sprawie doprecyzowania terminu i godziny wizyty gwiazd polskiego
sportu.
o dacie wizyty decyduje dyspozycyjność gwiazd sportu które będą brać udział w projekcie.

Wyrażam zgodę na to, by Koordynator Projektu z ramienia organizatora zaproponował gwiazdy sportu jakie
zawitają z wizytą w mojej Szkole z jednoczesnym zastrzeżeniem, że będą to sylwetki/ sylwetka sportowców/
sportowca różnych dyscyplin najwyższej rangi w Polsce.

………………………………………
Podpis osoby zgłaszającej

………………………………………
Podpis koordynatora zadania z ramienia Szkoły

ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin
e-mail: obywatelski@azs.umcs.pl
www.azs.umcs.pl | www.obywatelski.azs.umcs.pl
www.facebook.com/KUAZSUMCS

………………………………………
Podpis Dyrekcji

NIP: 712-24-89-359
REGON: 431150007

