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 I.  Organizatorzy:
    - Miejska Strefa Kultury w Łodzi, filia Centrum Twór-
  czości "Lutnia",
    - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób 
   z Zespołem Downa w Łodzi “Trisomia 21”.

II. Cele Przeglądu:
      - integracja środowiska osób z niepełnosprawno-
   ścią,
       -  upowszechnianie metod rehabilitacji i rewalidacji -
   terapia przez sztukę,
 - wymiana doświadczeń między terapeutami, opie-
   kunami i trenerami,
  - kształtowanie pozytywnego wizerunku osób nie-
   pełnosprawnych.

III.  Kategorie Przeglądu:
     - kategoria prezentacji artystycznych-scenicznych,      
 - kategoria prac plastycznych i rękodzielniczych.

IV.  Przegląd odbędzie się w terminie 19-21 październi-
 ka 2022 w Centrum Twórczości "Lutnia" w Łodzi, 
 ul. Łanowa 14.

V.  Warunki uczestnictwa:
1.  Przegląd adresowany jest do osób prywatnych, 
 orga nizacji i instytucji zrzeszających osoby z niepeł-
 nosprawnością (stowarzyszenia, fundacje, warszta-
 ty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, 
 ośrodki, świetlice środowiskowe, szkoły specjalne, 
 wspólnoty parafialne).
2.  W Przeglądzie mogą wziąć udział: soliści oraz zes-
 poły: wokalne, wokalno-instrumentalne, zespoły 
 instrumentalne, taneczne, kabaretowe oraz tea-
 tralne.
 Każdy z uczestników Przeglądu powinien przygo-
 tować program artystyczny (w formie dowolnej) 
 trwający max. 10 minut. Zespoły teatralne przygo-
 towują przedstawienie do 15 minut.
3.  W kategorii prac plastycznych i rękodzielniczych 
 uczestnicy mogą dostarczyć max. 2 prace opra-
 wione, gotowe do ekspozycji.

4.  Warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie jest zło-
 żenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia 
 do 14 października 2022 r. w biurze organi-
 zacyjnym.
5.  Prace plastyczne prosimy dostarczyć w terminie do 
 13 października 2022 włącznie, do biura organiza-
 cyjnego Przeglądu. 
 Prace należy odebrać do 31 grudnia 2022. Prace 
 nieodebrane przechodzą na własność organiza-
 tora.   

VI. Przeglądowi towarzyszyć będą warsztaty muzy-
 czno-terapeutyczne.

VII. Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na nieod-
 
 płatną publikację i rozpowszechnianie swojego 
 wizerunku, utrwalonego na fotografiach wykona-
 nych podczas udziału w projekcie. Wizerunek ten  
 może zostać wykorzystany wyłącznie w materiałach 
 promocyjnych i reklamowych MSK oraz na stronach 
 internetowych MSK.

VIII. Uczestnicy oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę 
 na rejestrację występu przez media, na współ-
 cześnie dostępnych nośnikach obrazów oraz na ich 
 wykorzystanie przez organizatorów bez roszczeń 
 finansowych z tym związanych.
 Autorzy prac plastycznych oraz ich opiekunowie 
 wyrażają zgodę na rozpowszechnianie pracy w pu-
 blikacjach, prezentacjach multimedialnych oraz na 
 stronie internetowej MSK. 
                                                                                                                                                                                                     
IX.  Biuro organizacyjne Przeglądu:
      MSK filia Centrum Twórczości "Lutnia", 
 91-103 Łódź, ul.. Łanowa 14,
       tel. 42 652 62 27, e-mail: lutnia@msk.lodz.pl
       Koordynator  projektu - Anna Miksa
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