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R E G U L AM I N  

 

IV Przeglądu Form Artystycznych Osób z Niepełnosprawnościami 

pod patronatem Burmistrza Wyszkowa 

 

Wyszków, 20 września 2018 roku 

 

 

 

ORGANIZATORZY: 

 PSOUU Koło w Wyszkowie Warsztaty Terapii Zajęciowej,  

ul. Świętojańska 89 A, 07-202 Wyszków, 

 PSOUU Koło w Wyszkowie, 

ul. Geodetów 76, 07-200 Wyszków, 

 Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, 

ul. Prosta 7, 07-200 Wyszków. 

 

Przegląd Form Artystycznych Osób z Niepełnosprawnościami jest wydarzeniem 

szczególnym, przede wszystkim skierowanym na promocję talentów i umiejętności osób  

z niepełnosprawnościami, wzmacnianie wiary we własne możliwości, pobudzanie do osobistego 

rozwoju. Służy również popularyzacji działalności wielu podmiotów od lat włączających osoby  

z niepełnosprawnościami  w życie lokalnej społeczności.   

 

1. CELEM ORGANIZACJI PRZEGLĄDU JEST: 

 stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego, 

 wyzwalanie aktywności twórczej, poczucia sprawstwa oraz radości i satysfakcji płynących z 

aktu tworzenia, 

 promocja wszelkich form artystycznych, jako formy terapii przez sztukę, 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami, 

 wymiana doświadczeń pedagogicznych i terapeutycznych, 

 promocja podmiotów wspierających osoby z niepełnosprawnościami, 

 promocja miasta, gminy oraz powiatu. 
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2. TERMIN I MIEJSCE: 

20 września 2018 roku, godzina 10.00 Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”,  

ul. Prosta 7, 07-200 Wyszków.  

Uczestnicy w dniu Przeglądu powinni zgłosić się najpóźniej do godziny 9.30 

Spotkanie opiekunów grup o godz. 9.40 na scenie. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Przegląd adresowany jest do Podmiotów zrzeszających osoby                      

z niepełnosprawnościami, tj. stowarzyszenia, fundacje, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły 

specjalne, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy 

społecznej oraz inne niosące pomoc osobom z niepełnosprawnościami, zwane dalej w 

regulaminie jako - Podmioty.  

W Przeglądzie mogą brać udział pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami, bez względu na 

rodzaj niepełnosprawności. Mogą być one wspierane przez osoby pełnosprawne. 

 Prezentacja sceniczna to np. teatr, taniec, kabaret, muzyka, występy wokalne, recytatorskie, 

itp. Maksymalny czas trwania prezentacji to 10 minut. Podmioty mogą zaprezentować tylko 

jedną prezentację sceniczną. 

Należy wypełnić Kartę zgłoszenia. 

 Kartę zgłoszenia Podmiot może dostarczyć: osobiście, poprzez tradycyjną pocztę na adres 

PSOUU Koło w Wyszkowie Warsztaty Terapii Zajęciowej,  

ul. Świętojańska 89A, 07-202 Wyszków, e-mailem: wtz.wyszkow@psouu.org.pl,  

lub faksem na numer 29 7433737.  

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 7 września 2017 roku.  

 Podczas Państwa występu wskazana jest obecność opiekuna w reżyserce dźwięku. 

 W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo zmiany treści niniejszego regulaminu. 

 Udział w Przeglądzie jest dobrowolny. 

 Podmioty przyjeżdżają na własny koszt. 

 Uczestnicy nie są objęci przez Organizatorów żadnym dodatkowym ubezpieczeniem. 

 Dostarczenie Organizatorowi podpisanej przez Podmiot karty zgłoszeniowej, oznacza zgodę 

zgłoszonych uczestników przez Podmiot, na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 

uczestników Podmiotu przez Organizatora. 

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe i wizerunek uczestników Podmiotu w celach 

promocyjnej swojej działalności i zmieści je na swojej stronie internetowej, oraz w celach  

mailto:wtz.wyszkow@psouu.org.pl
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promocyjnych udostępni wizerunek uczestników WOK „Hutnik” i lokalnej prasie, tzn. 

Tygodnikowi Lokalnemu „Nowy Wyszkowiak”, „Wyszkowiak”, „Tuba Wyszkowa” oraz 

„Kurierowi W”. 

Organizator zastrzega sobie prawo doboru publikowanych zdjęć z wizerunkiem uczestników 

Podmiotu. 

Uczestnik Podmiotu w każdym czasie ma prawo do: 

o żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

o wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

o przenoszenia danych, 

o wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Dane osobowe  uczestników Podmiotu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

Dane osobowe i wizerunek uczestnika Podmiotu wynikające z uczestnictwa w przeglądzie, 

Organizator przetwarzał będzie, do czasu aż uczestnik Podmiotu zgłosi sprzeciw względem 

ich przetwarzania, w tym celu wycofa zgodę o czym organizatora poinformuje Podmiot, jeżeli 

przetwarzaliśmy je na podstawie zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

 

4. NAGRODY: 

 Wszystkie Podmioty otrzymają pamiątkowe statuetki oraz dyplomy dla osób 

występujących. 

 Przewidziane są również upominki ufundowane przez Burmistrza Wyszkowa dla 

Podmiotów. 

 

5. OSOBA DO KONTAKTU: 

Marek Rosłoniec – Kierownik PSOUU Koło w Wyszkowie Warsztaty Terapii Zajęciowej  

tel./fax 29 7433737 (prosimy dzwonić w godzinach 8.00 – 16.00) 

e-mail: wtz.wyszkow@psouu.org.pl 

 

 

 

     Serdecznie zapraszamy! 
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Karta zgłoszenia  

IV Przegląd Form Artystycznych Osób z Niepełnosprawnościami 

pod patronatem Burmistrza Wyszkowa 

Wyszków, 20 września 2018 r. 

 

 

1. Dane Podmiotu (nazwa, adres, telefon, e-mail): 

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

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

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

2. Potrzeby techniczne (np. ilość mikrofonów na statywach, bez statywów, krzesła, stoły, itp.): 

(Uwaga: w przypadku podkładu muzycznego prosimy o przygotowanie nagrania  na płycie CD, 

dostarczonej w dniu składania Karty zgłoszenia lub przesłanie  

e-mailem)   

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

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

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

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

3. Forma prezentacji scenicznej (np. teatr, taniec, kabaret, muzyka, występy wokalne, 

recytatorskie, itp.):   

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

4. Tytuł i czas trwania prezentacji scenicznej (maksymalnie 10 minut) oraz inne pomocne 

informacje typu: czy puszczamy utwór gdy zespół wchodzi na scenę, czy zespół najpierw się 

przygotowuje na scenie a potem puszczamy muzykę, 

itp.:…………………………………………………………………………………………………………

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

5. Krótka charakterystyka prezentacji scenicznej (informacja bardzo potrzebna): 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Proszę podać ilość osób występujących bez podawania danych osobowych oraz ewentualnie 

ilość osób pełnosprawnych wspierających osoby z niepełnosprawnościami.  

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

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

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

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

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

…………………………… 

7. Osoby przygotowujące osoby z niepełnosprawnościami (tekst, muzyka, kostiumy, 

rekwizyty, itp.): 

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

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

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

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

8. Proszę wpisać jakieś ciekawostki na temat placówki lub osób występujących, np. czy grupa 

tworzy zespół, od ilu lat występują razem, itp.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Jeżeli chcecie Państwo aby podczas prezentacji na ekranie było wyświetlane jakieś tło, 

bardzo proszę je załączyć w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku w dniu składania 

Karty zgłoszenia lub przesłanie e-mailem. 

10. Imię i nazwisko osoby do bezpośredniego kontaktu wraz z numerem telefonu: 

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

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


