
REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ „ I TY MASZ TALENT”

Organizator: Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy  przy współpracy ze Starostwem 
Powiatowym i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dębicy 

Data festiwalu: 5 listopada 2014 r.

Miejsce festiwalu: DK „MORS” ul, Sportowa 28, Dębica

Termin składania wniosków:  do 10 października 2014 r.

Kartę zgłoszenia należy wysłać na nr fax 14 6778598

Koordynator festiwalu : Anna Chęciek  nr tel.667227048

Cele festiwalu :

-  prezentacja utalentowanych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną

- integracja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

- podniesienie samooceny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną

- stworzenie sytuacji dającej możliwość osiągnięcia sukcesu w wielu dziedzinach

- organizacja imprezy o  przyjaznej atmosferze , przeciwdziałającej wykluczeniu 

społecznemu.

 



Przegląd  organizowany jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem 

umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zaburzeniami sprzężonymi i 

autyzmem.

1. Każdą placówkę reprezentują uczniowie wybrani w wewnętrznych 

eliminacjach.

2. Z każdej placówki udział w festiwalu może wziąć maksymalnie 6 

uczestników we wszystkich kategoriach wiekowych oraz maksymalnie 

dwóch opiekunów.

3. Występować mogą soliści, duety, zespoły (z uwzględnieniem punktu 2).

4. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności z dowolnej dziedziny (śpiew, 

taniec, mini scenka teatralna, recytacja).

5. Uczestnicy przedstawiają swój program w czasie do 10 minut.

6. Występy będą podzielone wg następujących kategorii wiekowych:

 Przedszkola,

 Szkoły podstawowe,

 Gimnazja,

 Szkoły ponadgimnazjalne.

W przypadku zespołów zadecyduje przewaga uczestników z danego 

wieku.



7. Organizator zapewni sprzęt nagłaśniający i w razie potrzeby dodatkowe 

pomoce (po wcześniejszym uzgodnienie i zaznaczeniu na karcie 

zgłoszenia).

8. Występy uczestników oceniać będzie profesjonalne jury.

9. Każdy uczestnik  otrzyma dyplom oraz pamiątkową nagrodę.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

PLACÓWKA:

nazwa

adres 

e-mail 

telefon

L. p. Nazwisko
i imię 

uczestnika
(rozmiar 
ubrania 

S,M,L,XL,XXL
)

Forma 
występu 

(teatr, 
piosenka, 

itp.)

Kategoria 
wiekowa

Opiekun Inne 
wymagania 
techniczne, 

organizacyjne

1.

2.

3. 



4.

5.

6.

Krótki opis występów artystycznych, artysty (jego zainteresowania itp.), 
zespołów, przybliżony czas występu, 


