
 

 REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno 
tel. 13 432 18 98, www.rckp.krosno.pl,  

zgłoszenia: Iwona Penar tel. 600 533 965 

SZTUKA. OBECNY! 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
PROSIMY O WYPEŁNIENIE I ODESŁANIE NA E-MAIL: kino@rckp.krosno.pl 
 
nazwa szkoły ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres szkoły ..…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………... 

klasa ..........................       tel. szkoły ......................................................……………………………………………………………...          

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie ................................................................................................ 

tel. kom. ......................................................                                                       e-mail:………………………………………………..   

 

WYBÓR CYKLU I GODZINY (odpowiednie pole zaznaczyć w tabeli): 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA 1-3 

DATA  GODZINA CENA LICZBA  UCZNIÓW 

30.09.2021 
„Jaś i Małgosia” – widowisko Grup baletowych 
RCKP 

9.30 10 zł  

18.05.2022 
„Kopciuszek” - widowisko Grup baletowych RCKP  

9.30 15 zł  

 
SZKOŁA PODSTAWOWA 4-8 

DATA  GODZINA CENA LICZBA  UCZNIÓW 

27.10.2021 „Bajki robotów” 
10.00 10 zł  

11.02.2022 
„Hachiko”  

11.00 20 zł  

 
SZKOŁA PONADPODSTAWOWE 

DATA  GODZINA CENA LICZBA  UCZNIÓW 

21.09.2021 

„Jolka, Jolka pamiętasz” - audycja muzyczna Studia 
Piosenki Swing 10.00 10 zł  

7.10.2021 „Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów” 
10.00 10 zł  

30.11.2021 

 

„Patrick the Pan” 
11.00 10 zł  

25.01.2022 

„The Rolling Stones... smakują jak kawa - czarna, z 
aromatem i bez cukru” audycja muzyczna  

 

11.00 15 zł  

15.03.2022 

„Musical jako forma produkcji teatru muzycznego” 
- audycja muzyczna Studia Piosenki Swing  10.00 15 zł  

25.03.2022 
„Proces. Rekonstrukcja”  11.00 20 zł  
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   .............................................................................                                                                  ............................................................................. 
                    podpis nauczyciela                                                                                             podpis dyrektora szkoły, pieczęć szkoły 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobom, których dane 
podlegają przetwarzaniu w związku z ustawą nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które szczegółowo opisane są na stronie internetowej 
www.rckp.krosno.pl.   
 
 
 

             
 .............................................................................   

                                                                    podpis nauczyciela  
 
 
 
 
PŁATNOŚCI 
 
Cena biletu dla jednego ucznia w zależności od rodzaju imprezy. 
 
Opiekun kupuje bilety dla tylu uczniów, ilu będzie obecnych w dniu imprezy. 
 
Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (2-3 osoby z klasy) otrzymują darmowe bilety (maksymalnie 10% z grupy). 
Prosimy o zaznaczenie ich liczby w formularzu zgłoszeniowym. 
 
Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie. 
 
REGULAMIN 
 
1. Nauczyciel, zapisując klasę do programu, bierze odpowiedzialność za jej zachowanie na sali widowiskowej.              
W szczególności dotyczy to zachowania ciszy. 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów spotkań (o czym będzie informował z co najmniej 5 - 
dniowym wyprzedzeniem). 
 
4. Nauczyciel, zapisując klasę do programu, podaje preferowany przez siebie sposób komunikacji o wszelkich 
zmianach w programie (e-mail, SMS, telefon). Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacja wysłana we 
wskazany sposób nie dotrze do adresata (np. nie zostanie przekazana przez sekretariat szkoły). 
 
5. Nauczyciel, który zgłasza klasę do programu, jest jego szkolnym koordynatorem i odpowiada za przepływ 
informacji wśród innych opiekunów danej klasy. 
 
6. Nauczyciel odpowiada za posprzątanie przez uczniów miejsc na sali widowiskowej po zakończeniu przedstawienia.  
 
7. Na sali widowiskowej obowiązuje zakaz jedzenia i żucia gumy. 
 
 
 

http://www.rckp.krosno.pl/

