
 

 
 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu dla szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych kl. 7-8 

  „Spółdzielnia Dobrych Serc” 
 
 
 
                                                                      
(pieczątka szkoły)    
  
 

ZGŁOSZENIE 
przystąpienia do Konkursu  

„SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC” 
„Talenty mnożymy” 

w ramach Programu TalentowiSKO 
 

 
Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) przy Gimnazjum w / Szkole Podstawowej w  
(proszę podać dokładną nazwę szkoły, analogiczna nazwa powinna znajdować się na blogu szkoły prowadzonym 
na TalentowiSKO.pl)  

 

 
adres  

 

 

 
nr telefonu e-mail 

 

 

 
Imię i nazwisko opiekuna SKO 

 

 
działająca pod patronatem Banku Spółdzielczego w  
(proszę podać dokładną nazwę Banku Spółdzielczego) 

 

 
 
zgłasza swój udział w Konkursie „Spółdzielnia dobrych serc” w roku szkolnym   

 

 
 
Liczba uczniów w szkole (Uwaga w przypadku kl. 7-8 szkół podstawowych liczbę uczniów w 
szkole należy rozumieć jako liczbę uczniów w kl. 7-8): 

 

 
Liczba członków SKO:  

 

 
Data powstania SKO 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
Numer zbiorczej książeczki oszczędnościowej w Banku Spółdzielczym 

 

 
Stan środków na w/w książeczce oszczędnościowej w dniu rozpoczęcia Konkursu,  
tj. 30.09.  

 
 

 
 
Plan działań związanych z wybranym celem w ramach Konkursu „Spółdzielnia 
dobrych serc”: 
 

 Cel, na który grupa będzie zbierała pieniądze (proszę krótko opisać. Wybrany cel 
powinien służyć lokalnej społeczności. Grupa może zbierać pieniądze np. na 
miejscowy dom dziecka, ale również na rzecz wyremontowania świetlicy szkolnej, 
itp.). 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….  
 

 Główne działanie, za pośrednictwem którego grupa zamierza pozyskać środki na 
wybrany cel (proszę opisać, w jaki sposób grupa planuje pozyskać środki na wybrany 
cel. Może to być np. aukcja, zbiórka, festiwal, ale również inne wymyślone przez 
grupę formy). 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. ……………………………………………. 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 Orientacyjne terminy realizacji działań (proszę wypisać działania i obok podać 
orientacyjny termin realizacji). 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. ……………………………………………. 

 
 
 Nazwisko osoby dowodzącej projektem (ucznia) oraz opiekuna projektu 

(nauczyciela). 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………............................... 

 
 
 

Potwierdzam zgodność danych z dokumentacją i wrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych i wizerunku w celu rozstrzygnięcia i promocji Konkursu: 

 
 
 
....................................                                                             .............................................. 
   (podpis opiekuna SKO)                                                           (podpis Dyrektora Szkoły) 
        
 
 

........................................................................................... 
(data i podpis Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego) 

 


