Zapraszamy szkoły: specjalne, integracyjne , masowe prowadzące nauczania uczniów z głębszą
niepełnosprawnością intelektualna oraz z innymi niepełnosprawnościami, placówki opieki nad
osobami z niepełnosprawnością do udziału w:

III Integracyjnym Przeglądzie Grup Kolędniczych i Jasełkowych - Andrychów 2018
pod honorowym patronatem
Księdza Dziekana Stanisława Czernika i Zarządu Powiatu Wadowickiego
Regulamin
Uczestnicy: dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 30 lat, uczniowie z inna
niepełnosprawnością szkół masowych, specjalnych i integracyjnych, wychowankowie przedszkoli i innych
placówek dla osób z niepełnosprawnością.
Termin i miejsce: 24.01. 2018 r. (środa) Kino „Beskid” ul. Krakowska 132
10.30 – prezentacja uczestników
ok. 13.00 – podsumowanie przeglądu, poczęstunek dla uczestników
Cel przeglądu: wspólne przeżywanie radości świątecznej, kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,
aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych ich integracja ze społecznością lokalną, wdrażanie zasad
wspólnego działania, wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, wzbogacenie form spędzania czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych niezrozumieniem społecznym, prezentacja dorobku uczniów
o szczególnych potrzebach edukacyjnych w środowisku lokalnym.
Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie.
Instytucje wspierające: Parafia Św. Macieja w Andrychowie ,Starostwo Powiatowe w Wadowicach,
darczyńcy.
Kryteria oceny: dobór repertuaru, animacja na scenie, dobór scenografii, kostiumów, ogólne wrażenie
artystyczne, ilość osób niepełnosprawnych prezentujących się na scenie
Zasady udziału:
1. W przeglądzie mogą wziąć udział grupy składające się z minimum 4 osób, których członkowie stanowią
osoby z dokumentem poświadczającym niepełnosprawność (orzeczenie lub opinia z Poradni PsychologicznoPedagogicznej).
W skład grupy występującej mogą wchodzić osoby pełnosprawne bądź z lekką niepełnosprawnością
intelektualną w ilości 2 osoby na 4 uczestników. Nie przewiduje się występów solowych.
2. Organizatorzy oczekują występów, przedstawień, filmów, scenek teatralnych, inscenizowanych występów
muzycznych związanych z tradycją Świąt Bożego Narodzenia, kolędowania i różnych tradycji świątecznych.
Grupy muszą być odpowiednio przygotowane do występów na scenie teatralnej.
3. W przeglądzie wezmą udział grupy, które w terminie do 17.01.2018 r. prześlą kartę zgłoszeniową.
O zakwalifikowaniu do przeglądu decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Grupy teatralne mogą zaprezentować jedno przedstawienie trwające od 5 do 15 minut, przekroczenie czasu
powoduje dyskwalifikację.
5. Jury wybiera spośród wszystkich uczestników 3 grupy, którym przyznaje Grand Prix Przeglądu
oraz 2 wyróżnienia. Każda grupa otrzymuje dyplom za udział a uczestnicy pamiątkę uczestnictwa.
6. Zespoły zobowiązane są do przygotowania podkładu muzycznego na płytach CD lub innym nośniku.
Każda grupa zobowiązana jest do zapewnienia osoby współpracującej z realizatorem.
7. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną. Nie zapewnia się żadnych
rekwizytów. Zabrania się wnoszenia i używania świec, zniczy i otwartego ognia.
8. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia umieszczone są na stronie internetowej: www.soswkaczyna.iaw.pl
9.Przesłanie karty zgłoszenia
jest jednoznaczne z akceptacją
Regulaminu Przeglądu oraz zgodą
na wykorzystanie wizerunku w mediach w celu promocji organizowanego przeglądu i osób
niepełnosprawnych.

