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Zapraszamy na III Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych im. Zbigniewa 

Warchoła, który jest wspomnieniem i uhonorowaniem osoby zasłużonej dla dębickiego 

środowiska artystycznego, wieloletniego muzyka, animatora kultury, instruktora muzycznych 

pokoleo dębiczan. Zmarły w 2013 roku Zbigniew Warchoł współpracował, także ze 

Stowarzyszeniem "Radośd”, gdzie swoją muzyczną wiedzą i talentami dzielił się z osobami 

niepełnosprawnymi, wykazując ogromną dobrod, takt i wrażliwośd na drugiego człowieka.    

Organizowany Festiwal jest okazją do integracji lokalnego środowiska, przełamywania  

barier, kształtowania tolerancji i wrażliwości artystycznej – promowania wartości, którymi w 

swoim życiu kierował się Pan Zbigniew Warchoł.  Festiwal obejmuje dwudniowe warsztaty 

adresowane do grupy 40 osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego, 

małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego. Warsztaty przygotują uczestników do 

występufestiwalowego. Głównym celem projektu jest edukacja muzyczna i aktywizacja 

społeczna uczestników Festiwalu.  W tym roku podczas festiwalu będziemy mogli usłyszed 

piosenki lat 80-tych, takich zespołów jak Lady Pank, Maanam, Wilki, Perfect, Kult, Bajm, 

Kombi, Dżem. 
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I. ORGANIZATOR   

III Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych im. Zbigniewa Warchoła organizowany jest 

przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radośd" z siedzibą  w 

Dębicy, którego głównym celem jest wielopłaszczyznowa działalnośd na rzecz osób 

niepełnosprawnych.   

II. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU   

 23.10 – 25.10.2019 r.   

Miejski Dom  Kultury Morsy w Dębicy  

ul. Sportowa, 39-200 Dębica   

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Festiwalu można uzyskad na stronie  

www.facebook.com/Festiwal-im-Zbigniewa-Warchoła, www.radosc.debica.pl oraz fb 

Stowarzyszenia Radośd 

III. CELE FESTIWALU   

1. Prezentacja i promocja polskiej i zagranicznej piosenki oraz prezentacja Uczestników 

Festiwalu.   

2. Inspirowanie do poszukiwao nowych form pracy artystycznej.   

3. Stwarzanie możliwości wymiany doświadczeo artystycznych.   

4. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.   

5. Rozwijanie zdolności wokalnych oraz kultury scenicznej.   

6. Budowanie współpracy międzyregionalnej.  

7. Rozwój aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, w dziedzinie muzycznej.  

 

http://www.facebook.com/Festiwal-im-Zbigniewa-Warcho�a
http://www.radosc.debica.pl/
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IV. UCZESTNICY   

Beneficjentami projektu są dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie  

o niepełnosprawności, z terenu województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, 

świętokrzyskiego, posiadające uzdolnienia wokalno-muzyczne, chcące rozwijad się w tym 

kierunku. Będzie to: 40 osób - uczestników festiwalu i warsztatów specjalistycznych.  

V. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest imprezą otwartą, w której mogą brad udział pełnoletnie osoby 

niepełnosprawne  z województw podkarpackiego 10 osób, małopolskiego 10 osób, 

lubelskiego 10 osób, świętokrzyskiego 10 osób.  

2. Uczestnicy mogą zgłaszad się indywidualnie lub za pośrednictwem placówek kulturalnych, 

oświatowych, opiekuoczych lub rehabilitacyjnych.  

3. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę polską z lat 80-tych, takich zespołów jak Lady 

Pank, Maanam, Wilki, Perfect, Kult, Bajm, Kombi, Dżem oraz innych zespołów z lat 80. 

4. Akceptowane również będą piosenki premierowe, autorskie, dotąd nigdzie nie 

publikowane, o ciekawej treści i melodyce, nie zawierającej wulgaryzmów, nienaruszającą 

norm prawnych i obyczajowych.  

5. Uczestnik festiwalu przygotowuje podkład muzyczny do wykonywanego utworu, który 

zapisuje na płycie CD i dostarcza w terminie uzgodnionym przez organizatora. 

6. Do Karty Zgłoszeniowej należy załączyd obowiązkowo informację o stopniu 

niepełnosprawności. Brak kompletnej dokumentacji wiąże się z niezakwalifikowaniem 

Uczestnika do udziału w Festiwalu.   

7. O zakwalifikowaniu do Festiwalu decyduje kolejnośd zgłoszeo. Ilośd miejsc jest 

ograniczona.   

8. Osoby zakwalifikowane do Festiwalu mają zapewniony nocleg i wyżywienie. Organizator 

nie pokrywa kosztów noclegu i wyżywienia dla opiekunów oraz kosztu dojazdu wszystkich 

uczestników Festiwalu.            
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9. Organizator zapewnia opiekę merytoryczną, organizacyjną, nagłośnienie.      

10. Uczestnictwo w III Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych im. Zbigniewa Warchoła 

następuje poprzez dostarczenie podpisanej karty zgłoszenia do dnia 11.10.2019r. na adres: 

Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Radośd, ul. Aleksandra Fredry 3,39-200 Dębicalub 

e-mail: wtzdebica@onet.pl.  Prosimy o przestrzeganie terminu wysyłania zgłoszeo.   

11. W przypadku niedostatecznej liczby uczestników, termin składania formularzy 

zgłoszeniowych będzie wydłużony.         

12. Zgłoszenia niekompletne i przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.    

13. Zgłoszenia z załącznikami wysyłane są na koszt własny – nadesłanych materiałów 

Organizator nie zwraca.           

14. Regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrad ze strony internetowej 

www.facebook.com/Festiwal-im-Zbigniewa-Warchoła oraz www.radosc.debica.pl, fb 

Stowarzyszenia Radośd.          

15. Osoby niepełnosprawne, które zostały zakwalifikowane do udziału w Festiwalu będą 

uczestniczyd od 23.10.2019r do 25.10.2019r w 2 dniowych warsztatach wokalno-

muzycznych, wizażu i stylizacji, ruchu scenicznego, prezentacji medialnej, realizacji 

wideoklipu oraz w występach festiwalowych podczas Gali koncertowej.    

   

16. Lista zakwalifikowanych kandydatów na uczestników Festiwalu zostanie opublikowana 

dnia 15 października 2019 r. na stronie Stowarzyszenia "Radośd" www.radosc.debica.pl 

17. Wszyscy uczestnicy III Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych im. Zbigniewa 

Warchoła otrzymują nagrody i dyplomy.  

VI. PRZEPISY OGÓLNE:   

1. Nie dopuszcza się możliwości zmiany repertuaru.       

2.Uczestnicy powinni posiadad aktualny dowód tożsamości oraz orzeczenie  

o niepełnosprawności.           

3. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania 

prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością. Organizatorowi 

przysługuje wyłączne prawo do ich zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone 

mailto:wtzdebica@onet.pl
http://www.radosc.debica.pl/
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w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych  i 

telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechnienie 

w Internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest wyrażeniem zgody na 

powyższe warunki.   

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe w trakcie 

Festiwalu 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany terminów i miejsca 

imprezy lub jej odwołania z przyczyn leżących poza Organizatorem.  

6. Organizator zastrzega sobie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach możliwośd 

wprowadzenia zmian w Regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni na 

stronie  www.radosc.debica.pl  

7. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.   

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE   

Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udziela od poniedziałku do piątku w godzinach  

8.00 – 15.00:             

Alina Sokół 

tel. 14 682 55 00   

e-mail: wtzdebica@onet.pl 

Adres organizatora: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 

"Radośd" ul. Aleksandra Fredy 3, 39-200 Dębica  

 

Do zobaczenia w Dębicy ! 
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