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WIOSENNE KONFRONTACJE TEATRALNO – MUZYCZNE 

„PRZYSTANEK TALENTOWO”- 

III WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

 

ORGANIZATOR:  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

                            im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble. 

WSPÓŁORGANIZATOR :  Nałęczowski Ośrodek Kultury, 

 Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „SZANSA” 

TERMIN PREZENTACJI:  15 maja 2019r., godz. 10.00 

MIEJSCE PREZENTACJI:  Nałęczowski Ośrodek Kultury 

                                                24-150 Nałęczów 

                                                 Aleja Lipowa 6 

 
Celem imprezy jest: 

 prezentacja twórczości amatorskich zespołów teatralnych i muzycznych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną z województwa lubelskiego, 

 integracja ze środowiskiem lokalnym, 

 stworzenie okazji do prezentacji dorobku artystycznego, spotkania oraz wymiany 

doświadczeo, 

 zapobieganie izolacji i marginalizacji społecznej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną,  

 kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży , 

 inspirowanie do twórczych poszukiwao artystycznej wypowiedzi. 
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SPRAWY ORGANIZACYJNE :  

 czas trwania spektaklu nie może przekroczyd 25 minut, 

 zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej,  

 przewidziany jest ciepły posiłek dla zespołów występujących na scenie oraz słodki 

poczęstunek w czasie przerwy dla  gości,  

 zapewniamy aparaturę nagłaśniającą, odtwarzacz muzyki, oświetlenie standardowe, 

rekwizyty typu: stół, krzesło, wieszak, itp. 

 organizator nie odpowiada za ubezpieczenie uczestników na czas pobytu oraz przejazdu, 

 wszyscy uczestnicy Przeglądu, zezwalają na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

utrwalonego podczas Przeglądu za pomocą wszelkich technik fotograficznych 

i nagraniowych oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Specjalny    

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble. 
 
 

Termin nadsyłania zgłoszeo: 26 kwietnia 2019 r. 
 

Liczba miejsc jest ograniczona, w przypadku ich braku, decyduje kolejnośd zgłoszeo.  

 
Karty zgłoszeo  należy przesład  na adres 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu 
Kębło 7 

24-160 Wąwolnica 
lub 

tel/fax: 081 882 50 11 
e-mail  soswwkeble@gmail.com     

 
NAGRODY: 
 

Występy oceniad będzie Jury powołane przez organizatorów. 

Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
 

Wszelkie uwagi, pytania prosimy kierowad do koordynatora Przeglądu: 
 
Renata Kruk    tel. 605 681 708,     
                           e-mail renka_kruk@wp.pl   
 

Serdecznie zapraszamy!!! 
 

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest podpisanie i dołączenie do karty zgłoszenia, 
 ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU. 
 
Załącznik nr 1 KARTA ZGŁOSZENIA 

Załącznik nr 2 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Załącznik nr 3 ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 
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