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K A RTA Z G Ł O S Z E N I A  

do konkursu pisarskiego i koncepcyjnego 
 

Gdyby Amfiteatr należał do mnie … 
 

Wyobraź sobie, że mógłbyś zdecydować, jak ma być zagospodarowany Amfiteatr. 

 

Masz jakieś pomysły? Co by się zmieniło? 
Masz szansę puścić wodze swej wyobraźni i stworzyć pomysły na sposoby 

korzystania z tej przestrzeni miejskiej.   

 

Nazwisko:        Imię: 

Data urodzenia:    Wiek:       lat 

Ulica: 

Miejscowość:      Kod: 

e-mail/telefon: 

Podpis (opiekuna prawnego): 

 

Bądź kreatywny! Wypełnij tę kartę zgłoszeniową i zbierz swe pomysły w 

formie krótkiego tekstu (maks.1125 znaków). Zrób zdjęcia, wykonaj kolaż 

lub inne wizualizacje. 

 

Możesz złożyć maksymalnie dwie prace w Centrum Kultury 105 w 

Koszalinie lub wysłać je do nas wygodnie pocztą elektroniczną na adres: 

sekretariat@ck105.koszalin.pl 

Prace przyjmujemy do dnia 31.10.2019 r. 

 

Trzy pierwsze miejsca wygrywają kartę podarunkową do wykorzystania 

na dowolnie wybrane wydarzenie kulturalne organizowane w Centrum 

Kultury 105 w Koszalinie o wartości 150 zł – pierwsze miejsce, 100 zł- 

drugie i trzecie miejsce. 

 

Nasze miasto się zmienia. 
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