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                           REGULAMIN              

 

VIII Międzynarodowego  
Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych 

 

1.  Celem organizacji Przeglądu jest: 
 - realizacja celów wynikających ze współpracy transgranicznej, 

- promowanie twórczości i aktywizacja osób niepełnosprawnych, 
     - szeroko pojęta integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, 
 - wymiana doświadczeń pedagogicznych i terapeutycznych. 
 
2.  Organizatorem Przeglądu jest Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni. 
 
3.  W Przeglądzie  mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne. 
4.   Przegląd ma charakter wielodyscyplinarny, dlatego też  przybiera równocześnie  formę: 
  a) wystawy prac, 
  b) prezentacji scenicznych. 
 
5.  Uczestnicy Przeglądu  prezentują różnorodne formy twórczości artystycznej : 

- formy sceniczne - teatr, taniec, kabaret, muzyka, występy wokalne 
- rękodzieło artystyczne, 
- prace plastyczne, ceramiczne, 
- fotografię, 
- rzeźbę … 

 
6. Zgłoszenie nie może zawierać występów scenicznych prezentowanych podczas dwóch  
      poprzednich edycji, a ich czas trwania nie powinien przekroczyć 15 min.  
 
7.   Utwór można wykonać: 
 - a cappella, 
 - przy użyciu podkładów muzycznych,  
 - przy własnym akompaniamencie instrumentalnym  
 
8.  Każda  złożona praca powinna być opisana wg poniższego wzoru: 
 

nazwa instytucji/placówki/organizacji społecznej   …………………….…………………….. 
imię i nazwisko wykonawcy …………………………………………………………………………… 

tytuł/rodzaj pracy ………………………………………………………………………………….….…… 

 

      W/w opis estetycznie wykonany na kartce (wielkość wizytówki) należy przypiąć spinaczem  
      biurowym na  odwrocie pracy konkursowej (prosimy nie używać zszywacza). 
 
9.  Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. 
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10.  Sprawy organizacyjne: 
 

a) zgłoszenie uczestnictwa w Przeglądzie: 
 

• wystawa prac 
- prace ( wraz z ich wyszczególnieniem na karcie zgłoszenia) należy składać do  
    18 września br. w sekretariacie  BOK (adres jak poniżej) 
 

• prezentacje sceniczne 
- zgłoszenia należy składać do 18 września br. na karcie zgłoszenia   
   stanowiącej załącznik do regulaminu, na poniższy adres: 

 
      Bogatyński Ośrodek Kultury 
      ul. II Armii Wojska Polskiego 1 
      59-920 Bogatynia 
      tel. / fax  (075) 77 32 522 
      e-mail: bokbogatynia@o2.pl 
 

 b)   Przegląd odbędzie się 6 października o godz. 1500 w sali widowiskowej Bogatyńskiego 
       Ośrodka Kultury, 
c) uczestnicy imprezy powinni zgłosić się o godz.  1430  
d) każdego uczestnika Przeglądu zapraszamy na słodki poczęstunek 
e) udział w Przeglądzie jest dobrowolny 
f) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności organizator zastrzega sobie 

prawo zmiany treści niniejszego regulaminu 
g) uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na własny koszt. 

 

 

 

 


