
REGULAMIN
 Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 

ORGANIZATOR: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach.

Projekt dofinansowano ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w 
różnych dziedzinach życia – spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym ( w 
szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty).

CELE KONKURSU: 
 Stymulowanie twórczego rozwoju osób z niepełnosprawnością przez sztukę
 Umożliwianie osobom z niepełnosprawnością udziału w życiu kulturalnym
 Zgłębienie warsztatu poprzez oglądanie prac w galeriach i muzeach
 Rozwój ogólny człowieka poprzez sztukę i spotkania z artystami
 Zgłębianie wiadomości z zakresu technik malarskich i rysunku.
 Podniesienie poczucia własnej wartości niepełnosprawnych twórców

WARUNKI  UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE:
1. W Przeglądzie mogą brać udział osoby niepełnosprawne zajmujące się twórczością artystyczną. 
2. Do Konkursu można zgłosić prace w następujących kategoriach:

   - malarstwo,
   - grafika i rysunek,
   - tkanina i szycie,
   - haft i koronka,
   - rzeźba,
   - ceramika,
   - techniki różne. 

3. Placówki występujące w imieniu osób niepełnosprawnych uczestniczących w Przeglądzie 
przywożą lub przesyłają prace wraz z kartami zgłoszeń w terminie do 31 maja 2016r. na adres:          
                                      Warsztat Terapii Zajęciowej
        Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
                                                ul. Utrata 9
                                             16 - 400 Suwałki
4. Wszystkie prace powinny być opatrzone metryką z następującymi danymi:
         - imię i nazwisko autora, wiek,
         - adres placówki,
         - tytuł pracy i technikę wykonania,
         - informacje o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. 
5. Prace bez metryki oraz uszkodzone nie będą klasyfikowane w konkursie, dlatego prosimy o ich 
właściwe zabezpieczenie na czas transportu (prosimy, aby nie oprawiać  prac w szkło). 
6. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja.
7. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
8. Najciekawsze prace będą prezentowane w Suwalskim Ośrodku Kultury Galerii Sztuki 
Współczesnej „Chłodna 20” na wystawie pokonkursowej.
9. Koszt ( dowozu ), przesyłki i odbioru prac pokrywa uczestnik Przeglądu, bądź placówka, którą 
reprezentuje. Za uszkodzenia prac w trakcie transportu organizator nie bierze odpowiedzialności.
UWAGA: Prace biorące udział w Przeglądzie będzie można odebrać                                                    
28 czerwca 2016r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Suwałkach.

Autorzy prac/placówki nadsyłając swoje prace akceptują warunki regulaminu.  


