
"Jesteś wyjątkowy" 

Zapraszam na szkolną prezentację talentów.

I. Cele wydarzenia: 

• Promowanie talentów uczniów i ich aktywności własnej.

• Pokazanie talentów nauczycieli.

II. Termin składania prac: 

• Prace proszę przesyłać na adres: 

• Prace proszę przesyłać do

III. Warunki uczestnictwa: 

• Wydarzenie przeznaczone jest dla uczniów 

Ustawicznego w Sulechowie.

• Każdy uczeń może przesłać dowolną ilość prac.

• Przedmiotem do prezentacji może być: praca plastyczna, rysunek, zdjęcia

zdjęcie twoich prac, nagrany filmik tego co ciekawego robisz, fil

Ciebie, wiersz, poemat i wszystko to co może być ciekawe. Możesz nagrać swoje zdolności 

wokalne, taneczne, muzyczne, sportowe lub inne (filmiki z nagraniami do 3 minut).

• Swoją pracę możesz przesłać online lub dostarczyć do szkoły (ga

Armii Krajowej). 

"Jesteś wyjątkowy" - pokaż innym 

swój talent. 

Zapraszam na szkolną prezentację talentów.

Promowanie talentów uczniów i ich aktywności własnej. 

Pokazanie talentów nauczycieli. 

Prace proszę przesyłać na adres: barbara.gorecka-atkinson@cksulechow.pl

do końca kwietnia 2021 roku. 

Wydarzenie przeznaczone jest dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Sulechowie. 

Każdy uczeń może przesłać dowolną ilość prac. 

Przedmiotem do prezentacji może być: praca plastyczna, rysunek, zdjęcia

nagrany filmik tego co ciekawego robisz, filmik reżyserowany przez 

Ciebie, wiersz, poemat i wszystko to co może być ciekawe. Możesz nagrać swoje zdolności 

wokalne, taneczne, muzyczne, sportowe lub inne (filmiki z nagraniami do 3 minut).

Swoją pracę możesz przesłać online lub dostarczyć do szkoły (gabinet nr 7 w budynku na ul. 

pokaż innym 

 

Zapraszam na szkolną prezentację talentów. 

atkinson@cksulechow.pl 

Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Przedmiotem do prezentacji może być: praca plastyczna, rysunek, zdjęcia artystyczne, 

mik reżyserowany przez 

Ciebie, wiersz, poemat i wszystko to co może być ciekawe. Możesz nagrać swoje zdolności 

wokalne, taneczne, muzyczne, sportowe lub inne (filmiki z nagraniami do 3 minut). 

binet nr 7 w budynku na ul. 



• Zdjęcia, prace plastyczne i filmiki mogą zostać udostępnione na profilu szkoły na Facebooku.

Zgłaszając swoją pracę wyrażasz zgodę na prezentację jej na stronach szkoły

były zaprezentowane anonimowo 

• Projekt musi być Twoją pracą autorską.

 

Zdjęcia, prace plastyczne i filmiki mogą zostać udostępnione na profilu szkoły na Facebooku.

Zgłaszając swoją pracę wyrażasz zgodę na prezentację jej na stronach szkoły

były zaprezentowane anonimowo - zgłoś to do mnie). 

Projekt musi być Twoją pracą autorską. 

      

                  

Zdjęcia, prace plastyczne i filmiki mogą zostać udostępnione na profilu szkoły na Facebooku. 

Zgłaszając swoją pracę wyrażasz zgodę na prezentację jej na stronach szkoły (jeśli chcesz, aby 

       

 


