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Regulamin Festiwalu 

❶ Informacje ogólne. 
 

Organizatorzy:              

 

❷ Cele festiwalu: 
 

 aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym, 
 likwidowanie barier i przywracanie do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym, 
 integracja osób niepełnosprawnych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, 
 rehabilitację społeczną i promocję twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych poprzez 

prezentację dorobku artystycznego, uzyskanego w ramach terapii zajęciowej, 
 zwiększenie poczucia własnej wartości wśród osób niepełnosprawnych, 
 ograniczenie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez integrację z ludźmi zdrowymi, 
 kształtowanie klimatu społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych, 
 promowanie spędzania czasu wolnego w formach aktywnych, 
 nagradzanie za  wielki wysiłek niepełnosprawnego w postaci pokazania się ze swoją twórczością na 

szerszym forum – przed rodziną, publicznością. 

❸ Termin. 
 

Festiwal odbędzie się 29  czerwca 2014 r.  godz. 11:00- 19:00 

❹ Miejsce. 
 

Miejscem organizacji Festiwalu jest Muszla Koncertowa  w Lasku Miejskim w Więcborku. 

❺ Warunki uczestnictwa : 
 

1. Festiwal  skierowany jest dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły 16 lat, będące uczestnikami 
zajęć Środowiskowych Domów Samopomocy, Klubów Samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej z terenu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. W Festiwalu mogą wziąć udział zespoły, które posiadają w swoim programie piosenki biesiadne lub 

folklorystyczne – czas prezentacji do 10 minut. 
3. Udział w festiwalu jest bezpłatny. 

                

  

 

Burmistrz Więcborka 
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4. Do Festiwalu  zostaną zakwalifikowane zespoły, które do  10 maja 2014 roku prześlą KARTĘ 
ZGŁOSZENIA wraz z załącznikami, której wzór zawiera załącznik do Regulaminu. 

5. Zgłoszenia należy przesłać: 

a. na adres pocztowy: 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy  
ul. Pocztowa 16 
89-410 Więcbork  
 
z  dopiskiem „Festiwal”, 

                        
6. Uczestników podczas występów mogą wspierać terapeuci lub opiekunowie.  
7. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie (tj. ciepły posiłek, słodki poczęstunek, zimne i 

ciepłe  napoje). 

8. Ze względów organizacyjnych ilość uczestników jest ograniczona i decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

9. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym 
regulaminie. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstrzygania zagadnień nie objętych niniejszym regulaminem.  
 

❻ Ocena występu i nagrody. 
 

1. Oceny wykonawców dokona powołane przez organizatora JURY. 
2. Po przesłuchaniu wykonawców JURY przyzna nagrodę Grand Prix. 
3. Kryteria oceny to m.in.: 

 pomysł dostosowania programu artystycznego do indywidualnych możliwości osób 
niepełnosprawnych, 

 wrażenie artystyczne, 

 technikę wykonania. 
4. Nagrodę Grand Prix  stanowić będzie: Puchar Grand Prix, nagrodę rzeczową dla zespołu oraz 

możliwość nagrania płyty DEMO w studiu nagrań w MGOK w Więcborku. 
5. Każdy z zespołów uczestniczących w festiwalu otrzyma pamiątkowy puchar, dyplom oraz drobne 

nagrody dla każdego z uczestników. 
6. Ponadto organizatorzy przewidują wyróżnienia w następujących kategoriach, m.in.: 

 Najlepsze kostiumy i dekoracje. 

 Za najlepsze wrażenie artystyczne. 

 Za osobowość artystyczną. 

 Za największą odległość do Więcborka.  

 Festiwalowe losowanie. 
ORGANIZATORZY 

Załączniki do regulaminu: 
1. Karta zgłoszenia  - deklaracja  
2. Lista uczestników. 
3. Lista opiekunów.  
 

 

Tel.  52 3898 936, w godz. od 7.00 do 14.00 
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Załącznik nr 1  

 

KARTA ZGŁOSZENIA – DEKLARACJA 
(PROSIMY O WYPEŁNIENIE CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Deklarujemy udział w V WOJEWÓDZKIM FESTIWALU PIOSENKI FOLKLORYSTYCZNEJ I BIESIADNEJ  DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIĘCBORKU dnia 29 czerwca 2014 r.  i akceptujemy postanowienia 
zawarte w regulaminie Festiwalu. 
 

 Nazwa zespołu.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa instytucji zgłaszającej ( adres, telefon, fax, e-mail): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilość km od miejsca instytucji zgłaszanej do Więcborka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna zespołu, telefon kontaktowy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Inne informacje oraz uwagi do organizatorów.  ( m.in. typ nośnika podkładu, rodzaj instrumentów,  ilość 

osób w zespole na wózkach inwalidzkich itp.):   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………                                                                                                   

……..…………………………………………………………………….. 

Data i podpis Kierownika/Dyrektora jednostki 
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Załącznik nr 2  

 

LISTA  UCZESTNIKÓW  
( PROSIMY O WYPEŁNIENIE CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI ) 

 

……………………………………………………..……………………………………………….… 
(nazwa zespołu, miejscowość) 

L.p. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Adres zamieszkania 

Stopień 
niepełnosprawności/ 
orzeczenia ZUS i inne 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

…………………………………………………………………………                     Podpis Kierownika/Dyrektora jednostki 
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Załącznik nr 3 

 

LISTA OPIEKUNÓW, OSÓB TOWARZYSZĄCYCH,  KIEROWCY  
( PROSIMY O WYPEŁNIENIE CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI ) 

 
……………………………………………………..………………………………………………… 

(nazwa zespołu, miejscowość) 
 

L.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania  Miejsce pracy 
 i stanowisko  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

…….…………………………………………………………                       

                           Podpis Kierownika/Dyrektora jednostki 

 

 

 


