
Lp. Nazwa imprezy, konkursu, 
zawodów i organizator 

Termin / Miejsce Informacja o wydarzeniu 

1 
Dzień Bezpiecznego Internetu 
2018 

6 luty 2018r. 
ZSE w Bolesławcu 
Sala gimnastyczna 
ul. Bielska 13a  

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszamy gimnazjalistów na ciekawą imprezę, której formuła zainteresuje każdego otwartego na 
współczesny świat młodego człowieka. Proponujemy udział w Konkursie Wiedzy - „Bezpieczny Internet”. Konkurs będzie miał formę quizu i 
pozwoli każdemu uczestnikowi sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego internetu. Każdy gimnazjalista może złożyć projekt graficzny w 
formie plakatu na temat bezpiecznego internetu. Dla uczestników konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody ufundowane przez naszych sponsorów. 

 
Opiekun: 
 
 
 
Imię ……………………………………………………………………………… 
 
 
Nazwisko ………………………………………………………………………… 
 
 
Numer telefonu  ……………………………………………………………….… 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Deklaracja uczestnictwa w imprezie – Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 
w Zespole Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu. 
 
Informacj ę proszę przesłać najpóźniej do 30 stycznia 2018 r.: 

• pocztą na adres: Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w 
Bolesławcu ul. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec 

• pocztą elektroniczną na e-mail: zse@poczta.internetdsl.pl 
• fax: 75  649-45-61 

 

Gimnazjum – kontakt (proszę uzupełnić) 



Lp. Nazwa imprezy, konkursu, 
zawodów i organizator 

Termin / Miejsce Informacja o wydarzeniu 

1 
Dzień Bezpiecznego Internetu 
2018 

6 luty 2018r. 
ZSE w Bolesławcu 
Sala gimnastyczna 
ul. Bielska 13a  

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszamy gimnazjalistów na ciekawą imprezę, której formuła zainteresuje każdego otwartego na 
współczesny świat młodego człowieka. Proponujemy udział w Konkursie Wiedzy - „Bezpieczny Internet”. Konkurs będzie miał formę quizu i 
pozwoli każdemu uczestnikowi sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego internetu. Każdy gimnazjalista może złożyć projekt graficzny w 
formie plakatu na temat bezpiecznego internetu. Dla uczestników konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody ufundowane przez naszych sponsorów. 

 
Opiekun: 
 
 
 
Imię ……………………………………………………………………………… 
 
 
Nazwisko ………………………………………………………………………… 
 
 
Numer telefonu  ……………………………………………………………….… 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Deklaracja uczestnictwa w imprezie – Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 
w Zespole Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu. 
 
Informacj ę proszę przesłać najpóźniej do 30 stycznia 2018 r.: 

• pocztą na adres: Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w 
Bolesławcu ul. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec 

• pocztą elektroniczną na e-mail: zse@poczta.internetdsl.pl 
• fax: 75  649-45-61 

 

Gimnazjum – kontakt (proszę uzupełnić) 



Lp. Nazwa imprezy, konkursu, 
zawodów i organizator 

Termin / Miejsce Informacja o wydarzeniu 

1 
Dzień Bezpiecznego Internetu 
2018 

6 luty 2018r. 
ZSE w Bolesławcu 
Sala gimnastyczna 
ul. Bielska 13a  

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszamy gimnazjalistów na ciekawą imprezę, której formuła zainteresuje każdego otwartego na 
współczesny świat młodego człowieka. Proponujemy udział w Konkursie Wiedzy - „Bezpieczny Internet”. Konkurs będzie miał formę quizu i 
pozwoli każdemu uczestnikowi sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego internetu. Każdy gimnazjalista może złożyć projekt graficzny w 
formie plakatu na temat bezpiecznego internetu. Dla uczestników konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody ufundowane przez naszych sponsorów. 

 
Opiekun: 
 
 
 
Imię ……………………………………………………………………………… 
 
 
Nazwisko ………………………………………………………………………… 
 
 
Numer telefonu  ……………………………………………………………….… 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Deklaracja uczestnictwa w imprezie – Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 
w Zespole Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu. 
 
Informacj ę proszę przesłać najpóźniej do 30 stycznia 2018 r.: 

• pocztą na adres: Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w 
Bolesławcu ul. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec 

• pocztą elektroniczną na e-mail: zse@poczta.internetdsl.pl 
• fax: 75  649-45-61 

 

Gimnazjum – kontakt (proszę uzupełnić) 



Lp. Nazwa imprezy, konkursu, 
zawodów i organizator 

Termin / Miejsce Informacja o wydarzeniu 

1 
Dzień Bezpiecznego Internetu 
2018 

6 luty 2018r. 
ZSE w Bolesławcu 
Sala gimnastyczna 
ul. Bielska 13a  

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszamy gimnazjalistów na ciekawą imprezę, której formuła zainteresuje każdego otwartego na 
współczesny świat młodego człowieka. Proponujemy udział w Konkursie Wiedzy - „Bezpieczny Internet”. Konkurs będzie miał formę quizu i 
pozwoli każdemu uczestnikowi sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego internetu. Każdy gimnazjalista może złożyć projekt graficzny w 
formie plakatu na temat bezpiecznego internetu. Dla uczestników konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody ufundowane przez naszych sponsorów. 

 
Opiekun: 
 
 
 
Imię ……………………………………………………………………………… 
 
 
Nazwisko ………………………………………………………………………… 
 
 
Numer telefonu  ……………………………………………………………….… 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Deklaracja uczestnictwa w imprezie – Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 
w Zespole Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu. 
 
Informacj ę proszę przesłać najpóźniej do 30 stycznia 2018 r.: 

• pocztą na adres: Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w 
Bolesławcu ul. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec 

• pocztą elektroniczną na e-mail: zse@poczta.internetdsl.pl 
• fax: 75  649-45-61 

 

Gimnazjum – kontakt (proszę uzupełnić) 



Lp. Nazwa imprezy, konkursu, 
zawodów i organizator 

Termin / Miejsce Informacja o wydarzeniu 

1 
Dzień Bezpiecznego Internetu 
2018 

6 luty 2018r. 
ZSE w Bolesławcu 
Sala gimnastyczna 
ul. Bielska 13a  

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszamy gimnazjalistów na ciekawą imprezę, której formuła zainteresuje każdego otwartego na 
współczesny świat młodego człowieka. Proponujemy udział w Konkursie Wiedzy - „Bezpieczny Internet”. Konkurs będzie miał formę quizu i 
pozwoli każdemu uczestnikowi sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego internetu. Każdy gimnazjalista może złożyć projekt graficzny w 
formie plakatu na temat bezpiecznego internetu. Dla uczestników konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody ufundowane przez naszych sponsorów. 

 
Opiekun: 
 
 
 
Imię ……………………………………………………………………………… 
 
 
Nazwisko ………………………………………………………………………… 
 
 
Numer telefonu  ……………………………………………………………….… 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Deklaracja uczestnictwa w imprezie – Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 
w Zespole Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu. 
 
Informacj ę proszę przesłać najpóźniej do 30 stycznia 2018 r.: 

• pocztą na adres: Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w 
Bolesławcu ul. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec 

• pocztą elektroniczną na e-mail: zse@poczta.internetdsl.pl 
• fax: 75  649-45-61 

 

Gimnazjum – kontakt (proszę uzupełnić) 



Lp. Nazwa imprezy, konkursu, 
zawodów i organizator 

Termin / Miejsce Informacja o wydarzeniu 

1 
Dzień Bezpiecznego Internetu 
2018 

6 luty 2018r. 
ZSE w Bolesławcu 
Sala gimnastyczna 
ul. Bielska 13a  

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszamy gimnazjalistów na ciekawą imprezę, której formuła zainteresuje każdego otwartego na 
współczesny świat młodego człowieka. Proponujemy udział w Konkursie Wiedzy - „Bezpieczny Internet”. Konkurs będzie miał formę quizu i 
pozwoli każdemu uczestnikowi sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego internetu. Każdy gimnazjalista może złożyć projekt graficzny w 
formie plakatu na temat bezpiecznego internetu. Dla uczestników konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody ufundowane przez naszych sponsorów. 

 
Opiekun: 
 
 
 
Imię ……………………………………………………………………………… 
 
 
Nazwisko ………………………………………………………………………… 
 
 
Numer telefonu  ……………………………………………………………….… 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uczeń konkurs: 
 
 
Imię…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Deklaracja uczestnictwa w imprezie – Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 
w Zespole Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu. 
 
Informacj ę proszę przesłać najpóźniej do 30 stycznia 2018 r.: 

• pocztą na adres: Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w 
Bolesławcu ul. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec 

• pocztą elektroniczną na e-mail: zse@poczta.internetdsl.pl 
• fax: 75  649-45-61 

 

Gimnazjum – kontakt (proszę uzupełnić) 


