Formularz Zgłoszeniowy na Konkurs „Sztuka widzenia”
na najlepszy projekt i wykonanie prototypu zabawki dla dziecka słabowidzącego

I. Dane osobowe:
Imię i nazwisko I Uczestnika : ……………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko II Uczestnika : …………………………………………………………………………………………… (*)
Imię i nazwisko III Uczestnika : …………………………………………………………………………………………..(*)
Imię i nazwisko IV Uczestnika : ………………………………………………………………………………………....(*)

Aktualne zajęcie (w przypadku studentów prosimy podać nazwę Uczelni) :
I Uczestnika : ……………………………………………………………….…………………………………………………….
II Uczestnika : ………………………………………………………………………………………………………………….…(*)
III Uczestnika : …………………………………………………………………………………………………………….…….(*)
IV Uczestnika : …………………………………………………………………………………………………………………..(*)

Telefon : ……………………..………………………..…………… Adres e-mail : ………………………………………………………………………
Adres kontaktowy : ………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

Nazwa prezentowanego prototypu zabawki : …………………………………………….………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……………..……….

UWAGA !!!
Podpisując niniejszy Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik/ Uczestnicy oświadcza/ją, że:
- wyraża/ją zgodę na warunki Regulaminu;
- zapoznał/li się z treścią Regulaminu;
- zobowiązuje/ją się do przestrzegania Regulaminu.
Podpisując niniejszy Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik/ Uczestnicy oświadcza/ją, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Po przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik/cy wyraża/ją zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu i wskazania zwycięzców.
Przesyłając Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik/cy wyraża/ją zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Konkursem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
czytelny podpis wszystkich autorów projektu (max. 4 osoby)
(*) – wypełnić w przypadku, gdy autorów projektu jest więcej (max 4 osób)                                        		        strona 1/3
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II. Informacje o projekcie:

Nazwa prezentowanego prototypu zabawki : …………………………………….………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……………..……….
Opis zabawki z uwzględnieniem wykorzystanych materiałów (do 4000 znaków):
















Uzasadnienie w jaki sposób zabawka rozwija możliwości poznawcze dziecka (do 4000 znaków):
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Opis z informacją jak należy używać, bawić się zabawką (do 4000 znaków):



















Kosztorys wykonania zabawki (do 4000 znaków).

















Załącznik w postaci szkicu lub rysunku zabawki i jej podzespołów.
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