
 

 

Powiato we Cent ru m 

 Poradnictwa Psychologiczno -Pedago giczn ego   

i  Doskonalen ia  Nauczyc iel i  
 

Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 38 

tel./fax 76 833 32 11, 76 838 42 93 

www.pcpppidn.eu ◦ sekretariat@pcpppidn.eu 

„Nawet z pozoru najdziwniejsza, najskromniejsza pasja  

jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym” 

                                                                                                         Stephen King 

Regulamin  

„Festiwalu Talentów - Tęczowa Gala” 

 dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 

               “My także chcemy wznosić latawce i tak jak zdrowi biegać pod wiatr. Niesprawną ręką 

zrywać dmuchawce. I z krótszą nogą poznawać świat. Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo. 

Niepełnosprawni i chcą i mogą: odkrywać góry, zawieszać słońce, darować serca – czujesz ? - gorące! 

Otwórzcie okna po nocy dzwonku, nie chcemy ciągle sterczeć w przedsionku!" 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji „Festiwalu Talentów - Tęczowa Gala” 

dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, którzy chcieliby przedstawić swoją 

pasję lub talent. 

I. Organizatorzy: 

PCPPPiDN w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38,  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 74,  

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie, ul. Sportowa 1. 

II. Cele festiwalu: 

- promowanie uzdolnień i talentów uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi   

  w środowisku  lokalnym, 

- kształtowanie poczucia własnej wartości, 

- pobudzanie inwencji twórczej, 

- popularyzacja twórczości uczniów ze SPE. 

III. Zasady uczestnictwa: 

Festiwal  skierowany jest do dzieci i młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi  

obejmuje następujące obszary artystyczne: 

- recytacja 

- śpiew 

- grę na instrumencie 

- taniec 

- malarstwo, rysunek. 

http://www.pcpppidn.eu/
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IV. Założenia organizacyjne: 

1. Termin przyjmowania zgłoszeń do 10 kwietnia 2019r.  na wybrany adres: 

- Szkoła Podstawowa nr 2  Al. Wolności 74, 67 – 200 Głogów 

   lub 

- Ośrodek Doradztwa Metodycznego, ul. Jedności Robotniczej 38, 67 -200 Głogów. 

2. Gala odbędzie się  16 kwietnia 2019r.  godz. 10.00-12.00  w Miejskim Ośrodku Kultury  

   w Głogowie. 

3. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom i pamiątkową statuetkę. 

V. Założenia techniczne: 

- podkład muzyczny na płycie CD lub pendrivie uczestnik może dostarczyć przed występem   

  lub dołączyć do karty zgłoszeniowej, 

- do zgłoszenia proszę dołączyć płytę, na której będą znajdowały się zdjęcia uczestnika  

  przedstawiające jego pasję, 

 zdjęcia te będą zamieszczone w prezentacji multimedialnej, która będzie przedstawiona    

 podczas występów uczestników, 

- pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu, 

- czas trwania występu nie może przekraczać 5 minut, 

- prace plastyczne, które mają być prezentowane podczas gali prosimy o dostarczenie  

  do 12.04.2019r.  

  Prace przyjmowane będą w: 

  Szkole Podstawowej nr 2, sala nr 17 ( p. Beata Kornas)  

  lub  

  ZPSW, ul. Perseusza 7 (p. Beata Cześniuk) 

Prosimy, aby każda zgłoszona praca opatrzona była  metryczką zawierającą:  

imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Talentów 

Telefony kontaktowe: 

 601 205 278   Beata Kornas 

 665 703 318   Beata Cześniuk 

http://www.pcpppidn.eu/

