REGULAMIN

„Istotą sztuki jest dusza wyrażająca się w stylu”
Adam Chmielowski – Św. Brat Albert

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej
Gaudium et Spes
31-978 Kraków, os. Szkolne 35
tel/fax 12 643-80-50, 728 833 109
e-mail gaudium@gaudiumetspes.pl

Gaudium (łac.) znaczy radość – to wartość, którą organizatorzy chcą obdarzać osoby
niepełnosprawne poprzez możliwość udziału w prezentacji własnej twórczości, jak również przekazać
ideę szerszemu kręgowi społeczeństwa przez włączenie osób jako widowni, oraz promocję twórczości
niepełnosprawnych w środkach medialnych.

Zapraszamy chętnych do udziału.

1. Organizatorzy
Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes, os. Szkolne 35 w Krakowie – Stowarzyszenie działa na
rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie i opiekę oraz organizację imprez rekreacyjnych,
sportowych i kulturalnych służących rehabilitacji i integracji.

2. Termin i miejsce
Konkurs:
15.X. - 18.X. 2018 roku (poniedziałek - czwartek)
Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, ul. Jana Pawła II 232.
początek
- godzina 10.00
zakończenie - godzina 17.00
Koncert Laureatów:
18.XI.2018 roku
Sala Koncertowa Filharmonii, Kraków, ul. Zwierzyniecka 1

3. Uczestnicy
Osoby niepełnosprawne z województwa małopolskiego i Polski Południowej:
-

mieszkańcy domów pomocy społecznej;
uczestnicy: warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków
wsparcia i innych jednostek systemu pomocy społecznej;

4. Cel
Krakowskie Spotkania Artystyczne GAUDIUM mają na celu promocję twórczości artystycznej osób
starszych i młodzieży niepełnosprawnej, poprzez konkursową prezentację dorobku artystycznego,
uzyskanego w ramach terapii zajęciowej prowadzonej w domach pomocy społecznej, warsztatach
terapii zajęciowej, ośrodkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych w formie występów
scenicznych oraz prac plastycznych i rękodzieła. Rehabilitacja społeczna i aktywizacja osób
niepełnosprawnych wpływa nie tylko na poprawę ich kondycji psychofizycznej, ale również
przyczynia się do większej samodzielności w życiu społecznym.

5. Formuła
a. Konkurs sceniczny
Na scenie występują zespoły artystyczne. Ze względów organizacyjnych czas trwania jednego
przedstawienia dla zespołu nie może przekroczyć 20 minut.

b. Konkurs plastyczny

Każda placówka może przedstawić 3 do 5 prac plastycznych w dowolnej technice, które będą
wyeksponowane przez cały czas trwania GAUDIUM na specjalnie zorganizowanej wystawie.

c. Konkurs taneczny
Udział biorą pary taneczne w jednym tańcu towarzyskich: samba lub show.
Show:
- Każdy ośrodek może zgłosić maksymalnie 3 pary do show.
- Prezentacja układów tanecznych w opracowaniu scenicznym oparta na elementach tańców
towarzyskich. Para powinna przedstawić jeden układ taneczny (oparty na jednym lub kilku
tańcach towarzyskich).
- Maksymalny czas trwania prezentacji 1 minuta 30 sekund.
- Pary tańczą do muzyki własnej.
Podpisaną płytę należy dostarczyć najpóźniej na tydzień przed turniejem (można przesłać plik z
muzyką na adres e-mail Stowarzyszenie).
- Komisja sędziowska oceniać będzie rytm, technikę i charakter tańca, choreografię oraz wyraz
artystyczny.

6. Nagrody
Konkursy będą oceniane przez profesjonalne jury, w skład którego wchodzą osoby zajmujący się
zawodowo twórczością: aktor, kompozytor, piosenkarz, dziennikarz, artysta-plastyk, tancerz.
Ogłoszenie wyników w konkursie plastycznym nastąpi 15 października br., a w konkursie sceniczny
i tanecznym 18 października br.
Wręczenie nagród odbędzie się w czasie Koncertu Laureatów.
Ponadto w konkursie scenicznym przewidziana jest każdego dnia nagroda publiczności.

7. Kryteria oceny
a. Wrażenie artystyczne.
b. Ocenie podlega przede wszystkim pomysł dostosowania programu do możliwości występujących
artystów, który daje szansę na wyrażenie dostępnej i indywidualnej formy, określonej wewnętrznymi
i zewnętrznymi predyspozycjami artystów.
c. Oceniany jest również wkład pracy terapeuty oraz ostateczny zewnętrzny efekt terapeutyczny.

8. Warunki uczestnictwa
a.
b.
c.
d.

W konkursach biorą udział zespoły i pary artystów niepełnosprawnych.
W zespole scenicznym dopuszcza się udział terapeuty prowadzącego i akompaniatora.
Artyści indywidualni występują poza konkursem
Zgłoszenie (karta zgłoszeń w załączniku) należy wypełnić i przesłać (listownie, fax,
e-mail) do 30 września 2018 r. oraz dokonać wpłaty wpisowego na nr konta:

Alior Bank 62 2490 0005 0000 4530 5005 5719
e.
f.

Wpisowe wynosi:
za udział w konkursie scenicznym lub plastycznym 200.za udział w konkursach scenicznym i plastycznym 250.za udział w konkursie tańca
50.Prace plastyczne należy dostarczyć do dnia 8 października br. do siedziby Stowarzyszenia
os. Szkolne 35 w Krakowie.

Organizatorzy zapewniają obiad dla artystów i opiekunów.
Istnieje możliwość zarezerwowania - za dodatkową opłatą - obiadów dla widzów i ich opiekunów.
Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku osób zgłoszonych na
potrzeby konkursu oraz materiałów promocyjnych. Zgłaszającym przysługuje prawo wglądu
i zmiany danych wcześniej udzielonych. Administratorem danych będzie Stowarzyszenie
Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes z siedzibą w Krakowie (RODO).

