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REGULAMIN 

VIII MAZOWIECKIEGO PRZEGLĄDU 

TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 

ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY 

20-21 września 2006r. 

 

 

PATRONAT HONOROWY 

Wojewoda Mazowiecki 

 

 

ORGANIZATORZY 

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie 

 

 

PATRONAT MEDIALNY 

� TVP 

� Media lokalne 

 

 

CEL IMPREZY 

� Przegląd dokonań i osiągnięć osób niepełnosprawnych 

� Kształtowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej 

� Motywowanie osób niepełnosprawnych do rozwijania zdolności twórczych 

� Rozwój tolerancji i wrażliwości na osobiste przekonania innych ludzi 
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ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Podstawą do wzięcia udziału w VIII Mazowieckim Przeglądzie Twórczości 

Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy jest przesłanie wypełnionej 

karty zgłoszenia i kasety video lub płyty DVD z przygotowanym programem 

artystycznym w nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2006r. na adres: 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

ul. Zamkowa 4a 

96-500 Sochaczew 

Tel./ Fax. 046 863 55 80 

 

2. Organizatorzy powołują Komisję Artystyczną w składzie: 

� pracownik Wydziału Polityki Społecznej 

� pracownik ŚDS Sochaczew 

� pracownik MOK Sochaczew 

� uczestnik ŚDS 

Zadaniem komisji jest obejrzenie i zakwalifikowanie do prezentacji w Przeglądzie. 

Decyzje komisji zostaną przekazane  zainteresowanym ośrodkom do dnia 

28.08.2006r. 

Placówki, które nie zostaną wybrane do prezentacji scenicznych, mogą wziąć 

udział w Przeglądzie jako obserwatorzy (max. 5 osób z placówki). 

 

3. Zespoły artystyczne zobowiązane są do przygotowania programu zgodnego z tematem 

Przeglądu „Kultury różnych krajów świata”, którego czas prezentacji nie może 

przekroczyć 15 minut. 

 

4. Opiekunowie nie mogą być głównymi i pierwszoplanowymi artystami – mogą być 

suflerami. 

 

5. Prezentowane programy artystyczne mogą zawierać: 

- inscenizacje 

- piosenki 

- taniec 
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- inne formy artystyczne 

6. Organizatorzy zapewniają: 

- scenę o wymiarach 9x12 m. z możliwością podwieszenia dekoracji,                                  

z pełnym oświetleniem i nagłośnieniem, z kurtyną, kulisami i garderobą 

- sprzęt nagłośnieniowy: mikrofony, magnetofon kasetowy typu deck, compact 

- telebimy (do prezentacji informacji o placówce, programie, uczestnikach itp.) 

 

7.   Zapewniamy promocję zespołów i ich spektakli w lokalnej prasie oraz radiu. 

 

WYSTAWA PRAC 

 

1. Temat przewodni wystawy „Kultury różnych krajów świata” 

 

2. Każda placówka przygotowuje prace związane tematycznie z kulturą i tradycją 

wybranego państwa. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo negocjowania z placówkami wyboru kraju                  

(w przypadku dublowania się państw wybranych przez uczestników). 

 

4. Lista wybranych państw do prezentacji: 

� Japonia 

� Rosja 

� Stany Zjednoczone 

� Meksyk  

� Brazylia 

� Kuba 

� Argentyna 

� Egipt 

� Tunezja 

� Hiszpania  

� Francja 

� Włochy 

� Wielka Brytania 

� Chiny 

� Indie 
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� Australia 

UWAGA! Proponujemy państwa, które mają w swojej kulturze i historii bardzo 

charakterystyczne elementy. Nie oznacza to jednak braku możliwości wyboru innego 

kraju. 

O wyborze kraju decyduje pierwszeństwo zgłoszenia. 

 

5.   Każda placówka ma zagwarantowaną powierzchnię wystawową o wymiarach 2 m 

szerokości. Prace można też eksponować na podłodze, ewentualnie na kubikach.                

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, powierzchnia wystawowa może ulec zmniejszeniu 

lub nastąpi konieczność łączenia prezentacji prac poszczególnych placówek na jednej 

wyznaczonej powierzchni. Dotyczy to placówek, które dokonały wyboru tych samych 

krajów. 

 

6.   Poszczególne placówki są odpowiedzialne za przygotowanie, rozmieszczenie                  

oraz rozstawienie swojej wystawy (organizatorzy wyznaczają tylko miejsce 

wystawowe) 

 

7.   Przewidywany termin wykonywania wystawy: 04–11 września 2006r. w galerii 

MOK, Sochaczew ul. Chopina 101. 

 

8.   Wystawa prac dostępna dla zwiedzających w terminie 11- 21 września 2006r. 

 

9.   Zamknięcie wystawy i odbiór prac dnia 21 września 2006r. (drugi dzień imprezy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

ZASADY OGÓLNE 

 
1. Uczestnikami Przeglądu mogą być podopieczni Środowiskowych Domów 

Samopomocy z  woj. mazowieckiego 

 

2. Placówki, które będą prezentować swoje programy artystyczne mogą przyjechać              

w składzie 15-osobowym (uczestnicy i kadra), pozostałe w składzie 5-osobowym 

(uczestnicy i kadra). 

 

3. Organizatorzy zapewniają bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz dodatkowe atrakcje                  

w godzinach popołudniowych. 

 

4. W dniu przyjazdu opiekunowie grup otrzymają szczegółowy program imprezy. 

 

5. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ubezpieczenia grupy. 

 

6. Wręczanie nagród i dyplomów odbędzie się w drugim dniu imprezy. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

1.  Nazwa placówki...................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2.  Adres, numer telefonu, e-mail............................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

3.  Ilość uczestników.................................................................................................................... 

4.  Ilość opiekunów...................................................................................................................... 

5.  Ilość osób goszczących w dniu 20 września......................................................................... 

6.  Ilość osób goszczących w dniu 21 września......................................................................... 

7.  Ilość osób korzystających z noclegu..................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

8.  Rodzaj przedstawienia i czas trwania.................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

9.  Lista osób biorących udział w przedstawieniu.................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 


