REGULAMIN
PRZEGLĄDU TEATRALNO-MUZYCZNEGO OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
„MASKARADA”
edycja 2018
§1
Organizatorem Przeglądu Teatralno-Muzycznego Osób z Niepełnosprawnością „Maskarada”
jest Fundacja Oczami Brata.
§2
1. Przegląd „Maskarada” ma charakter ogólnopolski.
2. Projekt

współfinansowany

jest

ze

środków

Gminy

Miasta

Częstochowy

oraz Fundacji Oczami Brata.
§3
1. W

Przeglądzie

mogą

wziąć

udział

osoby

z

niepełnosprawnością

wraz

z wolontariuszami, opiekunami, muzykami, którzy wspólnie tworzą w materii
artystycznej – w określonej grupie.
2. W

Przeglądzie

mogą

zaprezentować

swoją

twórczość

grupy

pochodzące

z Warsztatów Terapii Zajęciowych, Dziennych Domów Pomocy Społecznej,
Dziennych

Domów

Pobytu

oraz

klientów

organizacji

pozarządowych

z terenu całego kraju.
3. W Przeglądzie mogą być prezentowane:
a. przedstawienia w każdej formie teatralnej, muzycznej, tanecznej,
b. utwory muzyczne śpiewane lub grane przez piosenkarzy, muzyków.
4. W Przeglądzie może wziąć udział:
a. 10 grup teatralnych lub muzycznych,
b. 3 piosenkarzy, muzyków.
§4
Przegląd Teatralno - Muzyczny Osób Niepełnosprawnych „Maskarada” odbędzie się
22 października 2018r. Impreza rozpocznie się ok. godz. 10:00 w budynku Fundacji Euro
Help przy ul. Przemysłowej 9, 42-200 Częstochowa, a zakończy się ok. godz. 15:00.
§5
Przegląd ma na celu promocję dorobku artystycznego oraz twórczej ekspresji osób
z niepełnosprawnych z terenu miasta Częstochowy oraz województw śląskiego, opolskiego,
świętokrzyskiego i łódzkiego.

§6
1. Spektakl musi spełniać następujące warunki:
a. całkowity czas trwania przedstawienia to maksymalnie 20 minut,
b. montaż oraz zdemontowanie scenografii musi zmieścić się w 5 minutach,
c. scenografia nie możne być przymocowana trwale do podłogi,
d. zabrania się także montażu niebezpiecznych elementów dekoracji, które mogą
stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia,
e. podczas spektaklu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia,
materiałów pirotechnicznych, itp.,
f. liczba wykonawców–aktorów oraz muzyków nie powinna przekraczać 15 osób
w jednej grupie.
2. Występ muzyczny musi spełniać następując ewarunki:
a. całkowity czas trwania utworu to maksymalnie 5 minut,
b. osoba zgłaszająca muzyka/piosenkarza musi zadbać o to,aby dostarczyć do
Organizatorów nagrany podkład dla osoby wykonującej utwór,
c. istnieje

możliwość

wykonania

utworu

„acapela”

lub

zwłasnym

instrumentem muzycznym.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia kolejności występów oraz decyzji
o udziale grupy w przeglądzie. Szczegóły zostaną przesłane opiekunowi grupy do 12
października 2018 roku.
§7
1. Organizatorzy niepokrywają kosztów związanych z przygotowaniem spektaklu/utworu
muzycznego oraz z jego przeprowadzeniem.
2. Organizator

zapewnia

wyposażenie

techniczne

oraz

garderobę

wraz

z poczęstunkiem.
3. Przegląd dostosowany będzie do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością.
§8
1. Przegląd nie ma charakteru konkursowego.
2. Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody.

§9
1. Zgłoszenie grupy teatralnej/piosenkarza/muzyka, odbywa się poprzez osobiste
dostarczenie lub wysłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną wypełnionego

formularza zgłoszeniowego do biura Fundacji Oczami Brata ul. Łukasińskiego 40, 42220 Częstochowa, adres e-mail: biuro@oczamibrata.pl – do dnia 28 września 2018
roku.
2. Decyduje data wpłynięcia korespondencji. Nie akceptuje się daty stempla
pocztowego.
3. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem
warunków zawartych w Regulaminie oraz potwierdzeniem chęci występu grupy
teatralnej/piosenkarza/muzyka w Przeglądzie.
4. W razie jakichkolwiek komplikacji Organizatorzy są zobowiązani do niezwłocznego
przekazania informacji opiekunowi grupy/piosenkarza/muzyka.
5. Wszelkie kwestie nie uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu: 533-527-368
oraz pod adresem e-mail: biuro@oczamibrata.pl

