WARSZTATY W WĘGIERSKIEJ GÓRCE
“Wariacje przez aranżacje-cud tworzenia”
Projekt finansowany ze środków pozostających w dyspozycji
Dyrektora Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu
Ojczysty - dodaj do ulubionych 2018
REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
WZROKU

I. Informacje podstawowe:
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Razem do Celu z Dąbrowy Górniczej
2. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca i potrwa do 20 czerwca 2018.
Temat konkursu: „Stwory i potwory z moich snów"
3. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież , posiadające orzeczenie lub inny
dokument stwierdzający niepełnosprawność wzrokowa.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Prace konkursowe należy wysłać drogą pocztową na adres Stowarzyszenia Razem do Celu
wraz z załącznikiem tj. kartą zgłoszenia, kserokopią orzeczenia lub innego dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność do dnia 20 czerwca 2018 r.
2. Adres biura Organizatora: siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Swobodna 59, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza.
3. Prace konkursowe należy wysyłać na podany powyżej adres z dopiskiem ,,Stowarzyszenie
Razem do Celu – konkurs”.
Praca konkursowa ma być pracą literacką wykonaną na papierze formatu A4, czcionka 12,
interlinia 1,5 lub zapisana brajlem
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i
osobiste do przekazanej pracy.
6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę na jej odwrocie tytułem oraz swoimi

danymi: imię i nazwisko (prace niepodpisane, anonimowe nie będą brane pod uwagę), wiek
autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail autora, nazwa i
adres szkoły
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Projektu pt. “Wariacje przez
aranżacje-cud tworzenia”
8. Uczestnik z pośrednictwem prawnego opiekuna wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora.
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać
będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu, a tym samym utratę prawa do udziału w
projekcie.
III. Cele konkursu:
- kształtowanie twórczych postaw wobec języka polskiego,
- budowanie kompetencji językowych,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym,
- rozbudzenie wyobraźni ubranej w słowa,
- rozwijanie sprawności językowej, umiejętności wypowiadania się w mowie i w piśmie,
- poszerzanie słownictwa czynnego uczniów,
- rozwijanie sprawności uważnego słuchania i czytania, kształtowanie umiejętności rozumienia
czytanego tekstu i wykorzystywania zdobytej wiedzy,
-zapobieganie wykluczeniu społecznemu: słowo ma nie tylko treść (definicję) ale również
obraz (niewidomi, słabo widzący którzy mają problem z percepcja i wyobrażeniem sobie
wszystkiego co jest związane z historią (architektura, przedmioty codziennego użytku, stroje,
wystrój wnętrz, faktury materiałów, przestrzeń, postaci fantastyczne) a czego nie doświadczają
w życiu codziennym,
- kształcenie umiejętności nauki poprzez zabawę,
- zintegrowanie grupy poprzez wspólną zabawę
- dostarczenie wiedzy dzieciom i młodzieży z dysfunkcją wzroku o pozawzrokowych metodach
percepcji,
- wzrost aktywności dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych,
- wspieranie aktywizacji artystyczno-społecznej,
- podniesienie pewności siebie osób niepełnosprawnych,
- przezwyciężenie własnych ograniczeń,
IV. Wyniki konkursu i nagrody:
1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 14 laureatów, którzy
staną się uczestnikami warsztatów edukacyjno- teatralnych które odbędą się w Węgierskiej
Górce w Hotelu ,,Beskidian” ul. 3-go Maja 12 w terminie 14-20. 07.2018r.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, poprawność językowa i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi dn. 27 czerwca 2018r. poprzez publikacje nazwisk laureatów
na stronie Organizatora Stowarzyszenia dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych
,,Razem do Celu”
Adres : sosw@dabrowa-gornicza.pl w zakładce stowarzyszenia ,,Razem do Celu”
Tel. Kontaktowy 502 674 502, 504 272 863
4. Dnia 28.06.18. Laureaci zostaną również poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.
Prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie równoznaczne jest ze zgodą na udział w
projekcie pt. „ Wariacje przez aranżacje-cud tworzenia” .
4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu jest ostateczna.

V. Postanowienia końcowe:
Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach
eksploatacji.
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku wyłącznie do celów związanych
z promocją projektu pt. “Wariacje przez aranżacje-cud tworzenia” Stowarzyszenia „ Razem do
Celu”.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny.
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.
d) w przypadku, gdy liczb prac równa będzie liczbie 20 osób kwalifikowanych do udziału w
warsztatach, Organizator zakwalifikuje wszystkich uczestników konkursu.
e) w przypadku rezygnacji, któregoś z laureatów z udziału w warsztatach, na jego miejsce
zostanie zakwalifikowany uczestnik ze stworzonej przez jury listy rezerwowej.

