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Organizatorzy: Stowarzyszenie „DZIECKO”, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Kongregacja Oratorium Ksi??y Filipinów na ?wi?tej Górze i
Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Piaskach zapraszaj? na XIX Ogólnopolski Festiwal
Artystyczny „Bez Barier – ?wi?ta Góra 2018”, realizowany pod patronatem Starosty
Gosty?skiego Roberta Marcinkowskiego.

W ramach festiwalu odb?d? si? trzy konkursy: „Muzyka Bez Barier” – konkurs piosenki,
„Sztuka Bez barier” – konkurs plastyczny na ?ywo oraz „Sztuka Bez barier” – konkurs
plastyczny prac nades?anych, których wystaw? b?dzie mo?na obejrze? w podcieniach murów
klasztornych.

Festiwal rozpocznie si? o godz.10.00 w pi?tek 14 wrze?nia 2018 r. w ogrodach klasztornych
na ?wi?tej Górze w Piaskach k. Gostynia. Oprócz obejrzenia i wys?uchania konkursu
muzycznego uczestnicy festiwalu b?d? mogli te? ogl?da? na ?ywo, jak powstaj? prace
wykonywane przez niepe?nosprawnych artystów. Dla tych, którzy przyjd? na festyn
towarzysz?cy festiwalowi, organizatorzy przygotowali weso?e zabawy i konkurencje, w których
mo?na sprawdzi? swoje talenty. Odb?dzie te? konkurs strzelecki z nagrodami. Na uczestników
zabaw czekaj? s?odkie upominki. B?d? te? losowane nagrody dla widzów, którzy oddadz? swój
g?os w konkursie muzycznym, wskazuj?c wykonawc? do Nagrody Publiczno?ci. Dla osób
niepe?nosprawnych i ich opiekunów przygotowany b?dzie Punkt porad i stoisko z publikacjami.

W finale festiwalu b?dzie mo?na obejrze? koncert laureatów. B?d? te? atrakcje – niespodzianki
dla uczestników i widzów. Ca?o?? zako?czy uroczyste wr?czenie nagród w konkursach XIX
Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier – ?wi?ta Góra 2018”. Zostan? te?
wylosowane nagrody dla publiczno?ci.

Oprócz uczestników konkursu zapraszamy do wspólnej zabawy na widowni osoby
niepe?nosprawne i ich opiekunów oraz przyjació? i rodziny.

Festiwal odbywa si? przy wsparciu finansowym Powiatu Gosty?skiego i Pa?stwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.
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Warunki uczestnictwa w konkursie piosenki „Muzyka Bez Barier”:

Wymagane zg?oszenie na karcie zg?oszeniowej udzia?u uczestnika: imi?, nazwisko, wiek,
adres, tytu? piosenki, autor, do dnia 7 wrze?nia 2018 r. na adres PCPR w Gostyniu (faks 65
572 75 29, mail: dariawozniak@gostyn-pcpr.info). Czas wyst?pie?: do 8 minut (maksymalnie 2
utwory) - organizatorzy zapewniaj? odtwarzacze CD (laptop) oraz nag?o?nienie instrumentów.
Konieczne jest zg?oszenie instrumentarium i liczby mikrofonów dla wykonawców.

Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Sztuka Bez Barier”:

Kategoria I: na ?ywo - zg?oszenie na karcie zg?oszeniowej udzia?u: imi?, nazwisko, wiek,
adres, technika – o?ówek, kredka, farby itp. do 7 wrze?nia 2018 r. na adres PCPR w Gostyniu
(faks 65 572 75 29, mail: dariawozniak@gostyn-pcpr.info). Uczestnicy konkursu na ?ywo przyje?d?aj? z
w?asnymi materia?ami.

kategoria II: Konkurs prac gotowych – podpisanych i dostarczonych do PCPR do 7 wrze?nia
2018 r. wraz z pisemnym zg?oszeniem (imi?, nazwisko, tytu? pracy, technika). Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wroc?awska 8, 63-800 Gosty?.

Wszelkie zapytania dotycz?ce festiwalu „Bez Barier– ?wi?ta Góra 2018” prosimy kierowa? pod
nr telefonu: 65-572-75-28 PCPR w Gostyniu – Dzia? Pomocy Osobom niepe?nosprawnym, ul.
Wroc?awska 8, 63-800 Gosty?. Karty zg?oszeniowe do pobrania na stronie www.gostyn-
pcpr.info w zak?adce: Pobieranie druków i wniosków. Mo?na je te? otrzyma? przesy?aj?c
pro?b? o nie na adres mailowy: dariawozniak@gostyn-pcpr.info
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