
Regulamin 

XV Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy 

Województwa Podkarpackiego 

Tarnobrzeg 2019r. 

 

 

I. Cele i zadania Przeglądu: 

- promocja twórczości, talentów, pasji osób niepełnosprawnych, w tym wspieranie inicjatyw 

twórczych, 

- integracja, w tym integracja środowisk osób niepełnosprawnych,  

- wypracowanie postaw prospołecznych, otwartości, tolerancji, akceptacji, szacunku, 

wrażliwości, życzliwości, 

- podniesienie wiedzy, świadomości, psychoedukacja otoczenia społecznego, w tym 

uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych, niwelowanie krzywdzących 

stereotypów społecznych, promocja pozytywnych wzorców zachowania, 

- zbudowanie zaplecza emocjonalnego dla osób niepełnosprawnych w otoczeniu 

społecznym 

- stymulacja aktywności i ekspresji twórczej uczestników zajęć, przy jednoczesnym 

rozwijaniu partnerstwa w procesie tworzenia oraz kształcenie i doskonalenie umiejętności 

współpracy, podejmowania decyzji, odpowiedzialności za realizowane zadanie, 

- wzmacnianie i utrwalanie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu osób                                       

z niepełnosprawnością, 

- promocja sztuki jako formy rehabilitacji społecznej, drogi wyjścia z izolacji społecznej, 

- rozbudzenie zainteresowania dla działalności, możliwości, potrzeb środowiska osób 

niepełnosprawnych w otoczeniu społecznym, 

- wymiana doświadczeń, promocja dobrych praktyk, realizacja idei partnerstwa na rzecz 

środowiska osób niepełnosprawnych. 

 

II. Formuła Przeglądu: 

 

1. Przegląd ma charakter prezentacji nie konkursowej. Spotkanie służy integracji, promocji 

talentów osób niepełnosprawnych. 

2. Przegląd Artystyczny realizowany jest w kategoriach: 

- forma teatralna (inscenizacja teatralna na dowolny temat, skecz, monolog, recytacja 

wybranego utworu poetyckiego należącego do kanonu literatury lub twórczość własna), 

- piosenka/występ wokalny (pozostawiamy dowolność wyboru  repertuarowego), 

- taniec/występ taneczny (pozostawiamy dowolność wyboru   repertuarowego). 

3. Organizator nie narzuca wyboru kategorii, nie decyduje o doborze repertuaru. 

 

 



III. Założenia organizacyjne: 

1. Organizatorami Przeglądu są:   

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu   

Tarnobrzeski Dom Kultury  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu 

2. Przegląd zostanie przeprowadzony w Tarnobrzeskim Domu Kultury, którego siedziba 

mieści się przy ul. Słowackiego 2. Dopuszczamy możliwość zmiany miejsca organizacji  

na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. 

3. Do Przeglądu może zgłosić swój udział: 

a) pojedynczy ośrodek 

b) kilka ośrodków, które na scenie wspólnie zaprezentują przygotowany występ 

artystyczny 

4. Maksymalna liczba zgłoszonych na Przegląd osób dla pojedynczego ośrodka może 

wynosić łącznie 9 osób, w tym: 

- 6 uczestników 

- kierownik  

- opiekun artystyczny 

- kierowca  

5. Czas przygotowania się do występu maksymalnie 5 minut. 

6. Czas prezentacji placówek nie może przekroczyć:  

a) 10 minut dla pojedynczego ośrodka 

b) 15 minut dla wspólnie występujących ośrodków 

7. Przegląd realizowany będzie w dniu 11 września 2019r. w godzinach 8.30 – 17.00. 

Wręczanie dyplomów planowane jest na godzinę 16.30-17.00. Deklaracja udziału                             

w Przeglądzie potwierdza Państwa zgodę na pozostanie do finału uroczystości. 

IV. Nadsyłanie zgłoszeń: 

1. W terminie do dnia 23 sierpnia 2019r. każdy ośrodek zobowiązany jest do nadesłania 

załączonej Karty Zgłoszeniowej na adres mailowy: 

sds_tarnobrzeg@op.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: ŚDS w Tarnobrzegu,  ul. Kopernika 3, 

39-400 Tarnobrzeg 

2. Dla Państwa wygody, zgłoszenia ośrodków można dokonywać także telefonicznie pod 

numerem telefonu 158236597, jednak termin przesłania karty jest wiążący, tj. 23 sierpnia 

2019r.  

3. Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane w okresie 22 lipca - 2 sierpnia 2019r.                   

z uwagi  na przerwę urlopową w naszej placówce oraz w dodatkowym dniu wolnym od pracy 

w placówce tj. 16 sierpnia  2019r. 

4. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do wyrażenia zgody na Przetwarzanie Danych 

Osobowych oraz Publikację Wizerunku. W/w dokumenty prosimy o przesłanie wraz z kartą 

zgłoszeniową lub doręczenie ich w dniu Przeglądu.  

5.W przypadku planowanego wspólnego występu zgłoszenia dokonuje jeden wytypowany 

ośrodek. 

6. Wymagane jest wypełnienie druku Karty Zgłoszeniowej komputerowo.  



7. Wymagane jest przesłanie karty ze służbowego adresu poczty elektronicznej placówki. 

Organizator nie odpowiada za korespondencję przesłaną z prywatnych adresów poczty 

elektronicznej.  

8. Pełne zgłoszenie zawiera Kartę Zgłoszeniową, zgody na Przetwarzanie Danych 

Osobowych i Publikację Wizerunku uczestników Przeglądu oraz informacje                              

o Domu/Domach, bieżącej działalności, wyjątkowych, oryginalnych inicjatywach, 

realizowanych pomysłach, projektach, wydarzeniach, sukcesach w tym dokonaniach 

występujących na scenie uczestników zajęć.  W/w informacje stanowią podstawę prezentacji 

każdej placówki/grupy placówek. 

 

V. Kolejność występów 

1. Jako pierwsze będą występowały ośrodki, które przygotowały wspólny występ 

artystyczny, zgodnie z kolejnością dokonanych zgłoszeń.  

2. W drugim etapie wezmą udział pojedyncze ośrodki również zgodnie z kolejnością 

dokonanych zgłoszeń.  

3. Kolejność występu będzie ogłoszona w dniu Przeglądu. 

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany  

w kolejności występów. 

 

VI. Konkurs Literacki  

a) Uczestnik konkursu literackiego może zgłosić  maksymalnie 3 utwory poetyckie. 

b) Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac (prosimy o nie przesyłanie 

oryginalnych wersji utworów).  

c) Zgłoszenia utworów poetyckich Organizator przyjmuje wraz z kartą zgłoszeniową            

na adres mailowy: sds_tarnobrzeg@op.pl lub adres poczty tradycyjnej: ŚDS                         

w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg do 23 sierpnia 2019r. 

 

VII. Prezentacja artystycznego dorobku placówki  

 

a) Zgłoszona do udziału w Przeglądzie placówka otrzyma miejsce do prezentacji - stolik                 

o pow. 1m x 1m. 

b) Po uprzednim powiadomieniu Organizatora istnieje możliwość przygotowania ekspozycji 

w oparciu o własne pomysły prezentacji. 

 

VIII. Informacje Dodatkowe  

 

- Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego 

Regulaminu. 

- Każdy ośrodek odpowiada za bezpieczeństwo uczestników zajęć. 

- Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. 

- Organizator Przeglądu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. 

- Wszelkie informacje na temat Przeglądu można uzyskać: 

mailto:sds_tarnobrzeg@op.pl


• telefonicznie: 15 823 65 97 

• na stronie internetowej placówki: www.sds-tarnobrzeg.pl 

- Celem prezentacji umiejętności kulinarnych uczestników zajęć tradycyjnie prosimy                               

o upieczenie dwóch ciast. 

 


