
METRYCZKA DO PRACY 
nadesłanej na przegląd plastyczny organizowany przez  

XX Ogólnopolski Festiwal Sztuki Małego Dziecka 
 

Tytuł pracy, …………………………………………………………………..………………. 

imię, nazwisko …………………………………………….……….………………………………wiek………………. autora 

pieczątka lub dane i adres placówki oświatowej  

…………………………………………………………………………………………………………….……………………....……………… 

………………………………………………………………………………..……………………….……..…………………………………….. 

imię i nazwisko n-la 

………………………………….…………………………………….………………….……………………… 
do podziękowania. 

 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna dziecka 
Wyrażam zgodę na publikację pracy dziecka zgodnie z regulaminem przeglądu 

oraz na podanie ww. danych na liście laureatów jak również wykorzystanie 

nadesłanej pracy (np. na wystawie prac) pod warunkiem oznaczenia autorstwa 

                 ……………………………………………       
                                           czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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