Fundacja Zdrowia „ESCO”
w Wejherowie
zaprasza dzieci , młodzież i dorosłych niepełnosprawnych z powiatu
wejherowskiego
do udziału w konkursach .

Free -Art Pokaz Sztuki Osób Niepełnosprawnych
1. Organizator: Fundacja Zdrowia „ESCO”.
2. Do konkursu mogą być zgłoszone jako wykonawcy osoby niepełnosprawne z:
- uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy,
- uczestników Dziennych Domów Pomocy
- uczestników Ośrodków Szkolono – Wychowawczych
- uczestników Stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych
-uczestników innych ośrodków działających na rzecz osób niepełnosprawnych
3. Ilość i forma :
Konkurs piosenka – jeden utwór , ilość wykonawców dowolna.
Konkurs inscenizacja obrazu – dowolna liczba obrazów , 2 fotografie jedna
oryginału obrazu druga własna inscenizacja .
Konkurs praca przestrzenna – Jedna lub max. dwie prace .
Konkurs tenisa stołowego 2 osoby na placówkę.
Piosenki prezentowane mogą być na rozdaniu nagród . Pozostałe prace będą
prezentowane w formie wystawy podczas wręczenia nagród
4. Prosimy o wcześniejsze nagranie i przesłane piosenki na adres wtzwejherowo@wp.pl
lub dostarczona do placówki na nośniku danych . Pozostałe prace zdjęcia prace
fotograficzne i plastyczne dostarczone do placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej
Wejherowo 3 Maja 49.
5. W kartach zgłoszenia – poniżej 4 karty dla każdego konkursu osobna karta powinna znajdować się informacja:
- nazwa placówki, adres i nr telefonu
 imię i nazwisko osoby reprezentującej placówkę i dane do kontaktu
 tytuł piosenki , inscenizacja jakiego obrazu i tytuł pracy plastycznej , lub osoby które
będą reprezentowały Placówkę w Turnieju Tenisa Stołowego.
Można brać udział we wszystkich konkursach lub w ilości wybranych przez placówkę
1,2,3.

4. Termin dostarczenia prac i karty zgłoszenia do 20 czerwca 2021r. Internetowo na
adres mailowy wtzwejherowo@wp.pl lub po wcześniejszym umówieniu się Izabela
Mazurkiewicz 600-049-588 z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych
obowiązujących w kraju na adres:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. 3 Maja 49
84 – 200 Wejherowo
Turniej Tenisa Stołowego odbędzie się 22 czerwca w Parku Majkowskiego o godz. 9.
5. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się
25 czerwca 2021.r. Miejsce i godzina zostanie przesłane po dostarczeniu prac z
zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych obowiązujących w kraju . Zapraszamy
delegacje w ilość 6 osób może to ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o czym
poinformujemy w terminie późniejszym .Uroczystość odbędzie się na powietrzu .
6. Nadesłane na konkurs prace można będzie odebrać w dniu wręczenia nagród lub do
końca czerwca 2021r. w siedzibie WTZ , w przeciwnym razie stają się własnością
organizatorów.

Zapraszamy do udziału Izabela Mazurkiewicz
Jeśli są jakieś pytania chętnie odpowiem
tel. 600 049 588

Karta zgłoszenia
(w kategorii Piosenka - dowolna )

Nazwa Placówki
Adres ,telefon ,
email .

Tytuł placówki

Opiekun konkursu Dane opiekuna
z ramienia
konkursu telefon,
placówki
email

Karta zgłoszenia
(w kategorii Inscenizacja obrazu - dowolna )
Nazwa Placówki
Adres ,telefon
,email .

Nazwa obrazu

Opiekun konkursu Dane opiekuna
z ramienia
konkursu telefon,
placówki
email

Karta zgłoszenia
(w kategorii forma przestrzenna - dowolna)
Nazwa Placówki
Adres ,telefon ,
email .

Nazwa formy
przestrzennej

Opiekun konkursu
z ramienia
placówki

Dane opiekuna
konkursu telefon,
email

Karta zgłoszenia
(Turniej Tenisa Stołowego)
Nazwa Placówki
Adres ,telefon ,
email .

Osoby wybrane
do turnieju

Opiekun z
ramienia placówki

Dane opiekuna
konkursu telefon,
email

