REGULAMIN
KONKURSU TEATRALNEGO PRZY
III EUROPEJSKIM FESTIWALU SZTUKI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

§1
Organizator
Konkurs organizowany jest przez Polski Związek Głuchych/Oddział Łódzki.
Konkurs organizowany jest w ramach III Europejskiego Festiwalu Sztuki Osób
Niesłyszących, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest wyróżnienie zdolnych twórców, którzy często tworzą w
zaciszu

swojego

domu

i nie

mają

możliwości

zaistnienia

przed

szerszą

publicznością. Jest szansą by sprawdzić swoje możliwości oraz umiejętności
rówieśników z innych części Europy.
Celem jest także promocja sztuki osób niesłyszących.

§3
Zasięg konkursu
Konkurs ma zasięg europejski.

§4
Harmonogram konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 15 czerwca 2009.
2. Termin nadsyłania projektu upływa z dniem 15 sierpnia 2009.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 04 września 2009.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Polskiego Związku
Głuchych/Oddziału Łódzkiego: www.pzg.lodz.pl.
5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 12 września 2009 podczas finału III
Europejskiego Festiwalu Sztuki Osób Niesłyszących.

§5
Sposób realizacji
1. W celu promocji Konkursu Organizator zapewnia zamieszczenie ogłoszeń w
ogólnopolskiej prasie dla osób niesłyszących oraz w Internecie.
2.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez specjalnie do tego celu powołane Jury.

3. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu
rozstrzyga zawsze Organizator.

§6
Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które posiadają orzeczenie o
niepełnosprawności słuchu oraz które nie ukończyły 35 roku życia.
2. Zgłoszenie do Konkursu polega na nadesłaniu w przewidzianym terminie pracy
konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową tylko pocztą na adres: Polski Związek
Głuchych/Oddział Łódzki, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź.
3.

Karta

zgłoszeniowa

znajduje

się

na

stronie

Polskiego

Głuchych/Oddział Łódzki www.pzg.lodz.pl lub w siedzibie Organizatora.

Związku

4. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpłynięcia prac do siedziby Polskiego
Związku Głuchych/Oddziału Łódzkiego.
5. W przypadku nadużyć uczestników Konkursu polegających w szczególności na:
przesyłaniu prac zawierających plagiaty projektów innych uczestników konkursu,
wysyłaniu projektów nieodpowiadających warunkom konkursu, Organizator
zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji.
6. Jeden uczestnik/ grupa może nadesłać tylko jeden projekt.
7. Uczestnik konkursu podpisując kartę zgłoszeniową oświadcza, że w przypadku
otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne,
nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac oraz opublikowanie jego imienia,
nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z
Konkursem.

§7
Praca konkursowa
1. Aby wziąć udział w konkursie projekt należy przesłać, w zamkniętej
kopercie wraz z własnoręcznie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową.
2. Nie stawiamy kryteriów tematycznych.
3. Nadesłanych prac, bez względu na wyniki konkursu, Organizator nie
zwraca.
§8
Nagrody
1. W ramach Konkursu Organizator przewiduje nagrody rzeczowe o wartości
od 400 do 1000 zł.
2. Jury przyzna trzy nagrody rzeczowe, odpowiednio za I, II, III miejsce oraz
trzy wyróżnienia, za które wyróżnieni uczestnicy konkursu zostaną
uhonorowani dyplomem.
3. Zwycięski

spektakl

teatralny

zostanie

wystawiony

Europejskiego Festiwalu Sztuki Osób Niesłyszących.

podczas

III

§9
Kryteria oceny prac
Ocenie zostaną poddane:
1. Dobór repertuaru do możliwości wykonawców
2. Scenariusz i reżyseria
3. Gra aktorska
Prace konkursowe będą rozpatrywane pod kątem oryginalności pomysłu oraz
walorów artystycznych.

§ 10
Postanowienia końcowe
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz
na stronie internetowej www.festiwal.pzg.lodz.pl

Opracowano: Polski Związek Głuchych/Oddział Łódzki
Wszelkie prawa zastrzeżone

