
   
 

R E G U L A M I N 
„XIX” Festiwalu Piosenki                                                                  

i 
Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych” 

w Podolanach 
08-09-10.06.2022r. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. ORGANIZATORZY: 

FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W PODOLANACH , WARSZTATY TERAPII 

ZAJĘCIOWEJ. 

MIEJSCE: Scena plenerowa w Podolanach. 

2. CEL: 

• rehabilitacja społeczna i promocja twórczości artystycznej osób 

niepełnosprawnych, 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

• zmniejszenie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez integrację 

z lokalna społecznością i kontakty z innymi osobami z kraju i zagranicy, 

• wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy dydaktycznej             

w amatorskim ruchu artystycznym. 

 

3. FORMUŁA: 

• konkurs sceniczny, 

• uczestnicy będą mogli zaprezentować utwory w wykonaniu indywidualnym  

i zespołowym w nie przekraczającym czasie trwania 10 min.  

• z uwagi na sprawny przebieg konkursu jak i formułę regulaminową 

Festiwalu uprzejmie prosimy zwrócić szczególną uwagę na w/w 

limit czasu trwania występu. 

• w razie przygotowania programu dłuższego niż określony 

regulaminem organizatorzy nie zapewniają możliwości udziału       

w konkursie Festiwalowym, a ewentualnie w miarę możliwości 

występ pozakonkursowy grupy. 

 

     4. FORMY ARTYSTYCZNE: 

• występ wokalny lub wokalno- instrumentalny, 

• występ zawierający elementy taneczne, 

• występ zawierający elementy parodystyczne, 

• scena z bajek, 

• widowisko biesiadne, 

• inna forma twórcza. 

• formy mogą być łączone ze sobą. 

 

KRYTERIA OCENY: 

• samodzielność na scenie w tym w wykonaniu  kostiumów , rekwizytów i 

scenografii. 

• pomysł dostosowania programu artystycznego do indywidualnych   możliwości 

osób niepełnosprawnych. 

• wrażenie artystyczne, 

• technikę wykonania, 

• wartości terapeutyczne, 

• osobowość artystyczną. 



 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

• w konfrontacjach mogą brać udział osoby niepełnosprawne bez ograniczeń 

wiekowych. 

• nie jest dopuszczalna pomoc ze strony opiekunów, jak również wspólny 

występ na scenie. 

• podkład musi być  nagrany na mp3 lub innym nośniku i wcześniej sprawdzony 

u akustyka na próbie. 

 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONKURSU: 

 

• W pierwszym dniu ( środa 08.06)- przewiduje się :przyjazdy grup 

artystycznych, zakwaterowanie, następnie w godzinach porannych odbędą się 

próby artystyczne zespołów na scenie dla form prezentowanych w konkursie, 

po zakończeniu prób- bezpłatny wyjazd edukacyjny i integracyjny 

dla każdej grupy do Zamku Królewskiego na Wawelu                     
( zwiedzanie z przewodnikiem ) i wieczorem uroczysta kolacja 

integracyjna. 

• W drugim dniu ( czwartek 09.06.)- do konkursu przystąpi max 25 

wykonawców (lista oraz kolejność ustalona najpóźniej 2 tygodnie przed 

konkursem) 

• Po zakończeniu konkursu - zabawa taneczna. 

• W trzecim dniu ( piątek 10.06.) przewiduje się koncert laureatów oraz 

wręczenie nagród. JURY ogłosi wynik konkursu.   Jury wręczy dwie nagrody w 

każdej kategorii ( nagrody główne – statuetki) oraz wyróżnienia.  Na 

zakończenie Festiwalu zostanie wspólnie wykonany Hymn Festiwalu. 

 

 

NAGRODY GŁÓWNE : 

 
 

Grupy artystyczne  krajowe i zagraniczne utworzone w ramach WTZ, DPS, 

ŚDS, SOSW : 

 

• Jury przyzna  trzy wyróżnienia główne Festiwalu – STATUETKI 

PODOLAŃSKIE w dwóch kategoriach : 

 

1) występ wokalny lub wokalno - instrumentalny, 

 

2) występ zawierający elementy taneczne lub parodystyczne, 

    występ zawierający scenę z bajek , widowisko biesiadne lub inna 

forma    twórcza. 

 

• Każda grupa artystyczna otrzyma pamiątkowe statuetki. 

• Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 

 

 

NAGRODY DODATKOWE – WYRÓŻNIENIA: 

• Jury przyzna dodatkowo wyróżnienia – MASKI PODOLAŃSKIE                                 

w następujących kategoriach: 

1) za najlepsze kostiumy i dekorację, 

2) za najlepsze wrażenie artystyczne. 

 

DODATKOWE ATRAKCJE: 



W czasie wolnym pomiędzy konkursem dla uczestników festiwalu odbędą 

się : 

1) WARSZTATY KULINARNE- każdy uczestnik warsztatów będzie mógł 

przygotować posiłek 

2) konkursy rękodzieła ( zawodowe) w kategoriach : stolarstwo, malarstwo, 

dekoratorstwo, rzemiosła rożne.(Prosimy o zgłoszenia uczestników pierwszym 

dniu festiwalu) 

3) konkursy sportowe w formie gier i zabaw sportowych – dla zgłoszonych 

wcześniej uczestników. 

 

Organizator przewiduje dla każdego uczestnika dyplomy, drobne pamiątki              

i nagrody. 

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 

1. Warunek uczestnictwa: 

• przesłanie pocztą lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 15 

kwietnia 2022r. wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (na adres 

Fundacja Osób Niepełnosprawnych Podolany 74, 32-420 Gdów lub 

festiwal.podolany@onet.pl) 

 

• dokonanie wpłaty za udział przelewem na konto organizatora: 

Fundacja Osób Niepełnosprawnych Podolany 74, 32-420 Gdów 

 kwoty w wysokości- 60 zł/ osobę  

KONTO NR 43 8619 0006 0070 0723 2485 0007 

PROSIMY O DOKONANIE WPŁAT DO DNIA 15 kwietnia 2022R. 

 

• kolejność zgłoszeń (o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w konkursie 

festiwalowym decyduje również kolejność zgłoszeń- (limit 25 zespołów). 

 

2. Organizator zapewnia: 

• uczestnictwo grupom artystycznym i ich opiekunom zgłoszonym wcześniej 

na formularzach zgłoszeniowych ( maksymalnie 15 osób wraz 

 z opiekunami), 

• profesjonalne nagłośnienie, 

• próbę przed festiwalem i oprawę sceniczną, 

• ubezpieczenie w czasie trwania festiwalu, 

• noclegi, wyżywienie , napoje, 

• i inne atrakcje. 

 

3.   Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu wykonawcom. 

4. Prosimy o zabranie koców, krzeseł składanych, namiotów ogrodowych lub innych 

akcesoriów przeznaczonych do biesiady. 

5. Prosimy o przywiezienie strojów, rekwizytów, podkładów muzycznych do 

swoich występów. 

6. Prosimy o dostarczenie w terminie do 15. 04 . 2022r. 
dokładnie wypełnionych załączonych formularzy 

zgłoszeniowych (o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń). 
7. Grupy artystyczne we własnym zakresie pokrywają koszty transportu w zakresie 

przyjazdu z miejscowości. 

8. Opiekunów grup po przyjeździe prosimy o zgłoszenie się bezpośrednio do punktu 

informacyjnego gdzie otrzymają szczegółowe informacje organizacyjne. 

9. Wraz z drukami  prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail grupy i nr tel. do 

osoby kontaktowej w celu umożliwienia organizatorowi potwierdzenia informacji        

o zakwalifikowaniu do konkursu, jak również wiadomości odnośnie noclegów innych 

bieżących spraw organizacyjnych w tym kolejności konkursowej i programu festiwalu. 



11. ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH PRZEWIDUJEMY przeprowadzenie prób w 

pierwszym dniu festiwalu po wcześniejszym zgłoszeniu. 

12. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE(tj, podział noclegów, 

program szczegółowy imprezy, kolejność konkursową i inne informacje organizacyjne) 

PRZESYŁAC BĘDZIEMY ELEKTRONICZNIE W TERMINIE NAJWCZEŚNIEJ NA 

DWA TYGODNIE PRZED IMPREZĄ . 

 

 

 

 

Wszelkich informacji merytorycznych i organizacyjnych udzielamy pod 

numerem telefonu: 

 

 

tel. 12 251-04-52 oraz festiwal.podolany@onet.pl 

 

 

W załączeniu- ogólny program festiwalu i druki zgłoszeniowe. 

 
Adres organizatora: 

Fundacja Osób Niepełnosprawnych 

Podolany 74, 32-420 Gdów 

Tel/Fax. (012) 251-04-52,  

e-mail :wtz.podolany@op.pl, festiwal.podolany@onet.pl 

 
 
  

Do zobaczenia w Podolanach☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



             FESTIWAL PIOSENKI  I FORM TWÓRCZYCH  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

PODOLANY 08-10.06.2022r. 
KARTA ZGŁOSZENIA NR 1- zwrot do 14 kwietnia 2022r. 

1. NAZWA GRUPY  

ARTYSTYCZNEJ 

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

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

2. 1)dokładny adres jednostki 

2)adres e-mail  

3) tel. Kontaktowy ( najlepiej również 

komórkowy do opiekuna grupy) 

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

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

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

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

3. 1)imię i nazwisko Kierownika WTZ,  

2)imię i nazwisko opiekuna lub 

opiekunów grupy artystycznej 

3)data powstania WTZ 

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

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

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

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

4. Charakterystyka Grupy 

Artystycznej: 

a) nazwisko opiekuna grupy 

b) osiągnięcia 

c) data założenia 

d) liczba osób  

e) inne 

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

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

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

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

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

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

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

5. Tytuł utworu ...............................................................

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

6. Formy artystyczne: 

a) 

b) 

c)  

d)   

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

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

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

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

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

7. Kostiumy i rekwizyty  

Wykonane samodzielnie: 

a) tak (podać wykonawcę, nazwę 

pracowni i inne) 

b) nie 

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

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

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

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

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

8.  Krótka charakterystyka  

Wykonywanego utworu 

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

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

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

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

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

 

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

(miejscowość i data)       podpis kierownika 



LISTA OSÓB OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM 

W TRAKCIE TRWANIA  FESTIWALU PIOSENKI I FORM TWÓRCZYCH” 

08-10.06.2022- (zwrot do 14.kwietnia 2022r.) 

(prosimy wypełnić czytelnie- drukowanymi literami w przeciwnym razie osoby                 

z nieczytelnymi bądź niepełnymi danymi nie będą objęte ubezpieczeniem)  

    

Lp. Imię i nazwisko U-uczestnik 

O-opiekun  
Data 

Urodzenia 

PESEL Adres zamieszkania 

(stały) 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

7.  

 

    

8.  

 

    

9.  

 

    

10.  

 

    

11.  

 

    

12.  

 

    

13.  

 

    

14.  

 

    

15.  

 

    

KARTA ZGŁOSZENIOWA NR 2 

 

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

(Data i miejscowość)                                                        podpis kierownika 



 FESTIWAL FORM TWÓRCZYCH  

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

PODOLANY 08-10.06.2022r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NR 3 

 

NAZWA GRUPY ARTYSTYCZNEJ: ............................................................... 

 

Lp. Imię i nazwisko U- 

Uczestnik kobieta 

O-opiekun kobieta 

U-uczestnik mężczyzna O-

opiekun mężczyzna  

Sposób poruszania 

się (samodzielnie, 

kule, balkonik, 

wózek, inne) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7..     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

RAZEM    

 

 

➢ LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NOCLEGU w dniu 08.06.2022r.: .................... 

 

09.06.2022r.:……………………. 

 

➢ LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POSIŁKÓW:              

1.  W DNIU  08.06.2022(obiadokolacja)……………………….                                                                  

                                     2.   W DNIU  09.06.2022R. …………................................... 

                                     3.   W DNIU  10.06.2022R. ….……………………………………... 

 

 

 

 

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

(Miejscowość i data)                Podpis Kierownika  

 

                                                                   


