Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i budŜet państwa, realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich
na lata 2007-2013 „EUROWYZWANIE” – I edycja

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO I ETAPU KONKURSU WIEDZY
O FUNDUSZACH EUROPEJSKCIH NA LATA 2007-2013
„EUROWYZWANIE” – I edycja

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

Telefon kontaktowy

E-mail
Szacowana liczba uczniów biorących
udział w etapie wewnątrzszkolnym
konkursu (I etap)

...............................
(data, miejsce)

............................................................................
(podpis / pieczęć osoby reprezentującej szkołę)

..........………………………………………………..
(podpis / pieczęć nauczyciela/opiekuna)

Formularz zgłoszeniowy naleŜy przesyłać do odpowiedniej siedziby Organizatora do dnia 24 października
2012 r. na poniŜszy adres:
•
Subregion olsztyński:
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl lub faxem (89) 521-96-09
•
Subregion ełcki:
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl lub faxem: (87) 610-07-77
•
Subregion elbląski :
e-mail : lpielblag@warmia.mazury.pl lub faxem (55) 235-35-30

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i budŜet państwa, realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich
na lata 2007-2013 „EUROWYZWANIE” – I edycja

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO II ETAPU KONKURSU WIEDZY
O FUNDUSZACH EUROPEJSKCIH NA LATA 2007-2013
„EUROWYZWANIE” – I edycja

Nazwa szkoły

Adres szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna
Telefon kontaktowy
E-mail
Liczba uczniów biorących udział w etapie
wewnątrzszkolnym

1.
Imię i nazwisko ucznia wytypowanego do
udziału w II etapie Konkursu

2.
1.
2.

Lista rezerwowa uczniów wytypowanych do
udziału w II etapie Konkursu

.......................................
(data, miejsce)

3.

..............................................................................
(podpis / pieczęć osoby reprezentującej szkołę)

..........………………………………………………..
(podpis / pieczęć nauczyciela/opiekuna)

Formularz zgłoszeniowy naleŜy przesyłać do odpowiedniej siedziby Organizatora do dnia 9 listopada
2012 r . na poniŜszy adres:
•
Subregion olsztyński:
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl lub faxem (89) 521-96-09
•
Subregion ełcki:
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl lub faxem: (87) 610-07-77
•
Subregion elbląski :
e-mail : lpielblag@warmia.mazury.pl lub faxem (55) 235-35-30

