
 

  

Ankieta przygotowana została w celu przeprowadzenia weryfikacji prezentacji zgłoszonych do 
konkursu WODZIREJ ROKU 2018 oraz do przygotowania/ przesłuchania formie show podczas 
OWWDZ 2018 w dniu 15 grudnia 2018 r. 

Uzupełnioną ankietę (w formie elektronicznej) – odpowiedzi do grup A, B ,C należy przesłać do 
dnia 14 grudnia 2018 

W trakcie konkursu zostaną wręczone nagrody pocieszenia każdemu z uczestników  
i zostaną wyłonione nagrody główne: Wodzirej Roku 2018 i Uznanie Publiczności. 

Może być wręczone wyróżnienie Debiut Roku 2018. 
 

WODZIREJ ROKU 2018 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 



 
  
WODZIREJ ROKU  
 

ANKIETA  
A. Przedstaw się: 

1. Imię i Nazwisko. 
………………………………………………………………………. 
 

2. Czym zajmujesz się na co dzień? 
………………………………………………………………………. 
 

3. Twoje motto życiowe? 
………………………………………………………………………. 
 

B. Opisz swoją działalność: 

1. Od kiedy zajmujesz się animacją czasu wolnego? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……. 
 

2. Jakie spotkania – imprezy prowadzisz najczęściej? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………... 
 

3. Ile spotkań - imprez poprowadziłeś w 2018 roku? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………... 
 

4. Z kim pracujesz na imprezach? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

 

 

 

DLACZEGO 
WZIĄĆ 
UDZIAŁ? 
Łatwe zasady konkursu:  

Etap I 
Autoprezentacja 
Wypowiedź publiczna 
 
Etap II 
Występ 10 minut z 
autorskim pomysłem 
 
Etap III głosowanie 
publiczności  
 
Etap IV obrady 
przyjaznej komisji jury. 
 

 

 

 

 

 

 

Nagrody dla każdego 

uczestnika i 2 główne 

WODZIREJ ROKU 2017 

UZNANIE PUBLICZNOŚCI  



 
  

 

C. Opisz swoją 10 minutową prezentację, którą zaprezentujesz podczas Etapu II konkursu 

1. Co przedstawisz na konkursie Wodzirej Roku 2018? (W dwóch zdaniach). 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 

2. Czy potrzebujesz jakieś zasoby na prezentację (Mikrofony, Nagłośnienie, Oświetlenie, 
Publiczność, Aktywna Publiczność, Projektor, itp.)? 
………………………………………………………………………………………. 
 

3. Czy potrzebujesz wsparcia jakiejś osoby podczas prezentacji? 
………………………………………………………………………………………. 
 

4. Jaki podkład muzyczny potrzebujesz do prezentacji? 
………………………………………………………………………………………. 
 

5. Ile czasu zajmie Twoja prezentacja? (prosimy czas maksymalny 12 minut) 
………………………………………………………………………………………. 

 

Przygotuj się do I Etapu Konkursu – Wypowiedź publiczna: 

1. Przedstawienie się 
2. Zmaganie z łamańcem słownym języka polskiego 
3. Przeczytanie dowcipu - kawału 
4. Przeczytanie treści konferansjera  

Przygotuj się do II Etapu Konkursu - Występ własny – autorskiej zabawie, animacji, choreografii, 
 krótki występ recitalowy. 

 

   

 
 
 
Informacje i zgłoszenia do 14 grudnia 2018 lub do wyczerpania miejsc. Dziesięć osób 
jest to maksymalna liczba zgłoszeń. Jeśli będzie więcej zgłoszeń wystąpi selekcja jury 
i eliminacja najmniej kompletnych zgłoszeń.  
 
Szczegóły w regulaminie www.wodzirejowie.pl 
Kontakt do organizatorów konkursu: Anna Marut tel. 609461502  
Zgłoszenia ankiet na mail: amwodzirej@onet.pl 


