
Ogólnopolski Festiwal Sztuki Małego Dziecka 

 
 
 

 
 
 
Reprezentowana placówka  (pieczęć placówki): 

 

 

 

Wychowawca, opiekun grupy:  

...........................................................................................tel. kontaktowy ..................................... 

Ilość dzieci biorących udział w plenerze........................... w tym dzieci niepełnosprawne .................. 
 
1.  Liczba dzieci występujących z rocznika ...........................  W tym 

dziewcząt 
 

2.  Liczba dzieci występujących z rocznika ...........................  W tym 
dziewcząt 

 

3.  Liczba dzieci występujących z rocznika ...........................  W tym 
dziewcząt 

 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego umieszczania zdjęć i filmów z imprezy na stronie 
internetowej projektu oraz na nośnikach i w katalogu oraz innych wydawnictwach Festiwalu Sztuki Małego 
Dziecka celem promowania idei festiwalu i jej popularyzowania. 
Informacje o imprezie dostępne są na stronie www.festiwalsztukimalegodziecka.pl  
 
Grupa preferuje termin …………………………………….. 
 
Oświadczenie dyrektora: 
Oświadczam, iż posiadam zgody rodziców/prawnych opiekunów dzieci na ich udział w 18 FSMD a także na  
wykorzystywanie prac plastycznych wytwarzanych przez dzieci na plenerowym Ogrodzie Sztuk oraz zdjęć i filmów z tego 
pleneru z ich wizerunkiem w celu promocji działalności edukacyjnej FSMD w tym na oficjalnej stronie internetowej 
www.festiwalsztukimalegodziecka.pl oraz  w innych publikacjach promujących osiągnięcia edukacyjne festiwalu. 
 
 

............................................................. 
Podpis i pieczęć dyrektora placówki 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
1. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie imprezy plenerowej – Ogród Sztuk – odpowiadają opiekunowie grup 
2. Impreza jest bezpłatna i może w niej wziąć udział maksymalnie 25 dzieci z jednej placówki. 
3. Wysłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w imprezie 
4. Kwalifikacja grup odbywa się wg kolejności zgłoszeń. 
5. Ostateczny wykaz grup i informacje organizacyjne podane będą do 20.04 br. na stronie internetowej festiwalu. 
6. Impreza jest plenerowa i odbywać się będzie w jednym lub obu podanych  terminach bez względu na pogodę. 
7. Po przybyciu na teren imprezy grupy rejestrują się w biurze Festiwalowego Ogrodu Sztuk i są zobowiązane zostawić 

wypełnioną wcześniej listę uczestników. 
8. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników. 
9. Dzieci w czasie imprezy pozostają cały czas pod opieką nauczycieli i wychowawców grup. 
10. Grupy dojeżdżają na teren imprezy na swój koszt (tj. do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Łodzi ul Wycieczkowa 

107) najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem imprezy tj. o godz. 955. 
11. Ogród Sztuk odbywa się w godzinach 1000 – 1330 , w czasie imprezy organizatorzy zapewniają: słodki poczęstunek, 

napoje oraz  dużo twórczej i pasjonującej zabawy. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

O kwalifikacji na imprezę decyduje kolejność zgłoszeń 
Zgłoszenia - nie później niż do 15.03.br. przez platformę internetową 

Informacje: pm206lodz@interia.pl lub tel. 42 672 70 89 

OGRÓD SZTUK 
KARTA ZGŁOSZENIA  
dostarczana w oryginale na plenerze tylko przez zakwalifikowane grupy 

 


