
Załącznik nr 2 

KARTA ZGŁOSZENIA GAZETKI 

 DO KONKURSU „WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ” 

 

Lp Przedmiot opisu Informacje 
1 Tytuł Podtytuł Motto 
2 Zgłaszamy udział w 

konkursie 
WYDAJEMY 
WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I 
GAZETĘ w kategorii: 
(prosimy zaznaczyć X) 

szkoła podstawowa 
 

gimnazja  inne: 
zespoły szkół; organizacje 

klasy I-III 

klasy IV-VI 

3 Miejsce wydania  
nazwa szkoły………………………………………………………………… 
kod………-…………….. poczta………………………………………........ 
ulica……………………………..……miejscowość………………………… 
gmina……………………………… powiat………………………………… 
tel. ……………… fax. ……………… e-mail……………………………… 
 

4 Skład aktualnej redakcji  
Redaktor naczelny………………………………………………………….. 
Redakcja (imię i nazwisko, funkcja, klasa): 
…..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

5 Opiekunowie gazetki  
imię i nazwisko……………………………………………………….... 
przedmiot nauczania………………………………………………….... 
okres opieki…………………………………………………………….. 
. 

6 Ścisła redakcja – liczba osób 
 

Współpracownicy w skali roku – liczba osób 

7 Wydawca 
(prosimy 
zaznaczyć X) 

klasa samorząd  organizacja 
(nazwa) 

niezależne 

8 Częstotliwość 
ukazywania 
się (prosimy 
zaznaczyć x) 

tygodnik  dwutyg. miesięcznik dwumies. kwartalnik  rocznik nieregul.

9 W którym roku został wydany 
pierwszy numer gazetki? 

 

10 Objętość Przeciętna objętość jednego numeru (liczba stron) 
 

11 Nakład (prosimy 
zaznaczyć x) 

50 70 100 125 150 200 250 więcej 



12 Format (prosimy 
zaznaczyć x) 

A3 (297x420) A4 (210x297) A5 (148x210) inny 

13 Technika składu 
(prosimy 
zaznaczyć x) 

pisane ręcznie maszyna do 
pisania 

komputer (jaki 
program?) 

inny  

14 Technika druku 
(prosimy 
zaznaczyć x) 

ksero  powielacz  risograf  druk  inny 

15 Szata graficzna 
(prosimy 
zaznaczyć x) 

okładka: 
kolor…………
…… 
cz. – b. 
…………… 

fotografie: 
tak 
nie 

grafika: 
komp.  
ręczna 

inne : (np. okładka 
karton) 

16 Miejsce druku 
(prosimy 
zaznaczyć x) 

szkoła  zakład pracy rodziców  zakład usługowy 

17 Źródła 
finansowania 
(prosimy 
zaznaczyć x) 

szkoła  rada 
rodziców 

samorząd  sponsorzy 
(kto?) 

reklamy  zysk ze 
sprzedaży 

inne  

18 Sposób 
dystrybucji 

 

19 Umieszczanie 
reklam (prosimy 
zaznaczyć x) 

Tak  Nie  

20 Cena 1 
egzemplarza 

 

21 Cele jakie stawia 
sobie redakcja? 

krótki opis:  

22 Działy pisma stałe:  sporadyczne:  
23 Formy 

wypowiedzi 
(prosimy 
zaznaczyć x) 

wiersz  opowiadanie  reportaż wywiad  recenzja  felieton  inne  

24 Numery specjalne 
(jakie?) 

 

25 Ile razy gazetka była zgłoszona do konkursu WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I 
GAZETĘ? 

 

26 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na prezentowanie i 
eksponowanie gazetki na wystawach, stronie internetowej organizatora oraz w innych mediach, 
publikację niektórych prac, a także przetwarzanie danych osobowych, zawartych w karcie zgłoszenia, 
w ramach promocji konkursu. 
 
……………....................................             …………………………………...................... 
     miejscowość, data                                                         podpis opiekuna gazetki 

 


