Zapraszamy na Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Wszelkich Form Teatralnych z okazji
100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości
„Urodziłeś się w Polsce, nie wstydź się tego. Poznawaj i pamiętaj swoją historię bo warto”

1. Organizator Przeglądu Wszelkich Form Teatralnych:
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Razem do celu i
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
2. Termin:
23.10.2018 r. (wtorek)
3. Miejsce:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Swobodna 59
tel. centrala +48 (32)261-80-03
tel./fax +48 (32)261-22-45 (sekretariat)
4. Przegląd kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami z obszaru całej Polski.
5. Przegląd odbędzie się w trzech kategoriach: klasy I-III szkoła podstawowa, 4-8 szkoła
podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne.
PRZEGLĄD TEATRALNY:
 wszelkie formy teatralne,
 tematyka spektaklu dowolna,
 czas trwania spektaklu powinien mieścić się w granicach: 15-20 minut (łącznie z
czasem przeznaczonym na przygotowanie się do występu).
6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19.10.2018 r. drogą mailową. O uczestnictwie w
Przeglądu decyduje kolejność zgłoszeń. Karta Zgłoszeniowa w załączniku- nr 1.
Zgłoszenia udziału w Przeglądzie prosimy kierować na adres: tajus@wp.pl

7. Jury Przeglądu składa się z pięciu osób związanych ze środowiskiem teatralnym. Od
decyzji komisji podjętej w warunkach niejawnych nie przysługuje odwołanie.
8. Występy uczestników Przeglądu podlegają ocenie pod względem:


pomysłu dostosowania programu artystycznego



wrażeń artystycznych (strój, scenografia, rekwizyty, muzyka itp.)

9. Przyznawane będzie I - II - III miejsce w kategorii teatralnej.
10. Każdy

zespół

lub

grupa

teatralna

otrzymają

od

organizatorów

w dniu występu podziękowanie za udział w Przeglądzie.
11. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu przeglądu po zakończeniu
wszystkich występów konkursowych tj. dnia 23 października 2018 r.
12. Organizatorzy zapewniają (słodki poczęstunek, napoje).
13. Istnieje możliwość zamówienia ciepłego posiłku. Do dnia 19.10.2018 r. mailowo należy
zgłosić ilość zamawianych porcji. Opłatę za obiad należy uiścić w dniu Przeglądu.
14. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu do Dąbrowy Górniczej i powrotu.
15. Zespoły we własnym zakresie zawierają ubezpieczenie grupowe na czas trwania
Przeglądu.
16. Organizator Przeglądu zabezpiecza: scenę (wymiary: 5,5 m na 3,7 m; kurtyna; na scenę
prowadzą trzy stopniowe schody zabezpieczone szynami na wózki inwalidzkie), zaplecze
sceny, pomieszczenia do przygotowanie się do występów dla każdej grupy. Dysponujemy
rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem.
17. Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i upowszechnianie
wizerunku dziecka Druk do wypełnienia przez rodzica/opiekuna prawnego znajduje się
w załączniku nr 2. Prosimy o obowiązkowe przekazanie druków wraz z „Kartą
Zgłoszeniową” podczas rejestracji w dniu Przeglądu.
18. Uczestnicy Festiwalu wyrażają również zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów
Przeglądu, jako Administratora, danych osobowych dla celów związanych z Przeglądem

Wszelkich informacji dotyczących Przegladu udzielają:

Aneta Pukacz 504272863,

Marzena Krupa-Garwol 794110543

