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                                                                Załącznik 

   do Zarządzenia Nr 945 /2019 
                                                                                           Prezydenta Miasta  Radomia 

              z dnia 08 października 2019 r. 

 

R e g u l a m i n  

Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – Radom 2019 

 

§ 1  

Organizator Festiwalu 

1. Festiwal Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – Radom 2019, zwany 

dalej „Festiwalem”, jest konkursem organizowanym przez Prezydenta Miasta 

Radomia, zwanego dalej „Organizatorem”. 

2. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa                

w  Festiwalu.  

3. Festiwal odbywa się raz w roku, w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu              

o naborze uczestników Festiwalu. 

 

§ 2  

Idea i cele Festiwalu 

1. Ideą Festiwalu jest prezentacja i promocja twórczości artystycznej uczestników, 

inspiracja do poszukiwań nowych form pracy artystycznej, rozwój kreatywności, 

wyobraźni, zainteresowań i talentów. 

2. Celem festiwalu jest tworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych osób 

niepełnosprawnych, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa oraz  włączanie  

ich w życie lokalnej społeczności. 
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§ 3 

Uczestnicy Festiwalu 

1. Festiwal jest konkursem skierowanym do osób z niepełnosprawnością 

zamieszkujących na terenie miasta Radomia.  

2. Uczestnikami Festiwalu mogą być soliści i grupy artystyczne zgłoszone przez 

organizacje i inne podmioty prowadzące działalność na terenie miasta Radomia. 

3. Uczestnicy przed zgłoszeniem udziału w Festiwalu zobowiązani  

są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania jego 

postanowień. 

 

§ 4 

Zasady organizacji Festiwalu 

1. W ramach Festiwalu przewidziane zostały dwie kategorie wiekowe: 

a. dzieci i młodzież do 18 roku życia, 

b. osoby, które najpóźniej w dniu dokonywania zgłoszenia, ukończyły 18 rok życia, 

2. W każdej z powyższych kategorii wyodrębnia się dwie dodatkowe podkategorie,  

w zależności od rodzaju prezentacji konkursowej: 

a. Taniec – kategoria obejmująca występy sceniczne, w których elementy 
taneczne stanowią przeważającą część prezentacji, 

b. Inne formy artystyczne – kategoria obejmująca występy sceniczne takie jak 

śpiew, małe formy teatralne, kabaret, skecz, niezależnie od liczby artystów 

zaangażowanych w daną prezentację. 

3. Podkład muzyczny pokazu uczestnicy dostarczają Organizatorowi na płycie CD  

lub innym nośniku elektronicznym (pendrive) do miejsca i w terminie określonym  

w ogłoszeniu, o którym mowa  w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

4. Prezentacje uczestników Festiwalu ocenianie będą z uwzględnieniem następujących 

kryteriów: 

1) dobór repertuaru oraz prezentacja; 
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2) atrakcyjne wykonanie oraz własna interpretacja; 

3) muzykalność i indywidualność artystyczna wykonawców; 

5. Czas trwania jednej prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności prezentacji konkursowych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo sporządzenia rejestracji fotograficznej, 

dźwiękowej i wizualnej całości każdego pokazu oraz do korzystania i rozporządzania 

tą rejestracją w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Festiwalu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o laureatach  

i wyróżnionych uczestnikach Festiwalu.  

 

§ 5 

Zasady i tryb dokonywania zgłoszeń 

1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest zadeklarowanie udziału na formularzu 

stanowiącym załącznik do Regulaminu i złożenie go w Referacie Centrum Organizacji 

Pozarządowych, ul. A. Struga 1 w Radomiu, w terminie do 31 października 2019 r. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa może nastąpić wyłącznie w ramach jednej, wybranej 

kategorii scenicznej oraz jednej kategorii wiekowej, wynikającej z wieku uczestników 

zgłaszanych do udziału w Festiwalu. W przypadku grup mieszanych, w których 

występują zarówno dzieci i młodzież, jak też osoby po 18 roku życia,  

o kategorii wiekowej decyduje większa liczba uczestników znajdujących się w danej 

grupie wiekowej. 

 

§ 6 

 Jury i nagrody 

1. Oceny prezentacji poszczególnych uczestników dokona Jury powołane przez 

Organizatora.  

2. Skład Jury przedstawiany jest uczestnikom podczas Festiwalu. 
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3. Ocena prezentacji dokonywana jest w formie punktowej w oparciu o przyjęte  

w konkursie Festiwalowym kryteria. 

4. Jury wyłania laureata w każdej kategorii i podkategorii, o których mowa w § 4. Jury 

może przyznać równorzędne wyróżnienia dla wykonawców, których prezentacje 

zostały wysoko ocenione, ale nie został im przyznany tytuł Laureata Festiwalu. 

5. Laureaci Festiwalu oraz podmioty wyróżnione otrzymują nagrody rzeczowe 

przewidziane przez Organizatora. 

6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

7. Laureatom Festiwalu oraz podmiotom wyróżnionym nie przysługują roszczenia  

o zmianę przyznanej nagrody na inną, ani o zamianę przyznanej nagrody na jej 

równowartość pieniężną.  

 

§ 7 

Informacje organizacyjne 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Festiwalu  

z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych 

dla uczestników Festiwalu niż przewidziane w Regulaminie dotychczasowym.  

2. Festiwal może być organizowany w partnerstwie z podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są podstawą prowadzenia Festiwalu  

a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Festiwalu, których nie był  

w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności  

w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

5. Wszelkie informacje dotyczące Festiwalu udzielane są od poniedziałku  

do piątku, w godz. od 7.30 do 19.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych  

w Radomiu, przy ul. Andrzeja Struga 1 lub telefonicznie pod nr 48 36 20 491. 
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6. Za stronę organizacyjną Festiwalu odpowiada Kancelaria Prezydenta, Wydział 

Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki,  Referat Centrum Organizacji 

Pozarządowych. 

7. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są: 

1) Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1; 

2) Klauzula informacyjna  - załącznik nr 2; 

3) Oświadczenie uczestnika - załącznik nr 3; 

4) Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego - załącznik nr 4; 

 

 
PREZYDENT MIASTA 

 
        (-) Radosław Witkowski 
 


