„Cztery pory roku”
REGULAMIN KONKURSU
FESTIWALU EKSPRESJI
DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1. „Cztery pory roku” Festiwal Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej -

jest konkursem

adresowanym do dzieci z niepełnosprawnościami oraz trudnościami zdrowotnymi.
2. Powołane Jury wyłoni spośród uczestników laureatów I, II oraz III miejsca.
Kryteria oceny wystąpień :


adekwatność występu do tematyki przewodniej;



atrakcyjność występu (przebrania uczestników, wykonania elementów dekoracji zgodnie z
tegoroczną tematyką przewodnią);



zaangażowanie

uczestników ( aktywność

dzieci

niepełnosprawnych z uwzględnieniem

możliwości psychofizycznych i niepełnosprawności);
3 W skład JURI wchodzą trzy osoby:

4



przedstawiciel poradni;



przedstawiciel rodziców;



przedstawiciel nauczycieli.

Uczestnikami festiwalu mogą być dzieci i młodzież niepełnosprawna mieszkająca w Bydgoszczy lub (i)
uczęszczająca do bydgoskich placówek oświatowych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, stowarzyszeń
działających na terenie miasta lub osoby przygotowane indywidualne przez rodziców.

5

Występy sceniczne w ramach konkursu mogą mieć formę indywidualną lub grupową.

6 Zgłoszenia uczestników mogą być dokonywane przez placówki oraz indywidualne przez rodziców lub
opiekunów.
7

Po każdym wystąpieniu komisja prezentuje swój werdykt w sakli od 1- 3 .

8

Oddzielnie punktowane będą wystąpienia indywidualnie i grupowe.

9

Nagrodzone

zostaną

trzy miejsca w wystąpieniach indywidualnych i trzy miejsca wystąpieniach

grupowych, które otrzymają największą liczbę punktów.
W przypadku wystąpienia takiej samej liczby punktów będą przyznane dwie nagrody I itp.
10 W konkursie biorą udział osoby które dokonają zgłoszenie na konkurs (występ sceniczny, plastyczny) w
formie pisemnej na formularzu karty zgłoszenia

i

dostarczą

kartę zgłoszeń na adres Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy ul. Jana III Sobieskiego 10 w formie papierowej , lub
drogą elektroniczną

ewagabrus-tloczynska@ppp1.bydgoszcz.pl terminie do 10.11.2016r.

11 Szczegółowy program

zostanie umieszczony na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy www.ppp1.bydgoszcz.pl

Dla sprawnej organizacji przedsięwzięcia prosimy o :
 dostarczenie płyt z podkładem muzycznym oraz prac plastycznych do sekretariatu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy ul. Jana III Sobieskiego 10 do dnia 10.11.2016r.
 dniu Festiwalu Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej tj. 03.12.2016r.,

zgłoszenia sie

uczestników w biurze festiwalu przed rozpoczęciem występów (tj. przed rozpoczęciem kolejnej
części) i potwierdzenie obecności.

