REGULAMIN
§ 1 Organizator
1.
2.

3.
4.

Fundacja „Integracja JP II” ogłasza konkurs dla utalentowanych artystycznie dzieci
i dorosłych z niepełnosprawnością, zwany dalej Konkursem.
Konkurs podzielony jest na cztery kategorie artystyczne:
a) wokalna,
b) sztuki piękne,
c) literatura,
d) teatr,
Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Integracja JP II” z siedzibą w Łodzi 93-281,
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 24/26.
Jury konkursowe zostanie powołane przez Organizatora na wszystkich etapach Konkursu.
§ 2 Uczestnicy Konkursu

1.

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i dorośli z niepełnosprawnością (o orzeczonym stopniu
niepełnosprawności albo niepełnosprawności zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 573 ze zm.) w wieku od 10 do 24 lat, które we właściwym terminie
zostaną zgłoszone przez szkoły specjalne, placówki szkolno-wychowawcze oraz inne
instytucje i organizacje opiekujące się osobami z niepełnosprawnością z regionu łódzkiego,
zwane dalej Instytucją.

2.

Do uczestnictwa w Konkursie dopuszcza się osoby w wieku 25 lat, które kontynuują naukę
w placówce edukacyjnej.

3.

Do uczestnictwa w Konkursie dopuszczeni zostają:
a) soliści we wszystkich kategoriach artystycznych,
b) grupy - w kategorii wokalnej oraz teatr.
W przypadku grup, w których uczestnicy należą do różnych kategorii wiekowych,
o możliwości zakwalifikowania oraz przypisania grupy do konkretnej kategorii wiekowej
decyduje Organizator po wcześniejszym ustaleniu z Instytucją kierującą uczestników.

4.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
a) I kategoria – uczniowie szkół podstawowych - od 10 roku życia (urodzeni w 2012 r. bądź
wcześniej),
b) II kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

5.

Instytucja dokonując zgłoszenia uczestnika w Konkursie, obowiązana jest do przesłania zgody
przedstawiciela ustawowego w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności
do czynności prawnych (które nie ukończyły 13 lat lub są ubezwłasnowolnione całkowicie).
W przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych (które
ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 lat lub są ubezwłasnowolnione częściowo) poza zgodą
przedstawiciela ustawowego wymagana jest również zgoda uczestnika.
1/5

W przypadku niezdolności uczestnika do złożenia podpisu wymagane jest złożenie oświadczenia przez
przedstawiciela ustawowego.

6.

Instytucja dokonując zgłoszenia uczestnika w Konkursie, obowiązana jest do przesłania zgody
uczestnika oraz/lub jego przedstawiciela ustawowego na utrwalanie i korzystanie
z wizerunku uczestnika oraz jego artystycznych wykonań oraz zgody na przeniesienie prawa
autorskiego do Materiału Zgłoszeniowego, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Karcie
Zgłoszeniowej.

7.

Instytucja dokonując zgłoszenia uczestnika w Konkursie, obowiązana jest do przesłania zgody
uczestnika oraz/lub jego przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych,
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Konkursów i prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie
z oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej.

8.

Uczestnik/Osoba podpisująca zgłoszenie zapewnia, że złożone oświadczenia oraz
przedstawione dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym a podanie danych
nieprawdziwych dyskwalifikuje uczestnika z konkursu.

9.

Organizator ma prawo do zmiany określonych wyżej kategorii wiekowych.

10. W przypadku złamania postanowień Regulaminu przez Uczestnika Organizator może podjąć
decyzję o dyskwalifikacji. Decyzja Organizatora jest nieodwołalna.
§ 3 Zgłoszenia
1.

Zgłoszenia można przesyłać do 29.09.2022 r. w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną - za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie
www.integracjajp2.pl oraz www.kraiobrazserca.integracjajp2.pl
b) za pomocą poczty w formie papierowej na adres: Fundacja „Integracja JP II”, 93-281
Łódź, al. marszałka Śmigłego Rydza 24/26. O przyjęciu zgłoszenia w formie papierowej
decyduje data wpływu.

2.

Zgłoszenia otrzymane po 29.09.2022 r. nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenie stanowi:
2.1. Karta Zgłoszeniowa wraz z załącznikami:
a) oświadczenie Instytucji zgłaszającej o posiadaniu przez Uczestnika aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności.
b) zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
2.2. Materiał Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami określonymi dla każdej
kategorii konkursowej:
a) Kategoria - wokalna: Nagranie jednej piosenki wykonanej przez uczestnika
(dopuszczone również zespoły) „na żywo” w języku polskim lub obcym, trwającej
od 2 do 5 minut, śpiewanej do akompaniamentu, półplaybacku lub a capella.
W nagraniu musi być uwzględniony głos (dźwięk) oraz obraz. Załącznik w formacie
mp4, o wielkości nieprzekraczającej 350 MB.
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b) Kategoria - sztuki piękne: Dokładny opis pracy oraz 3 do 5 zdjęć przedstawiających
wykonaną samodzielnie przez uczestnika pracę. Fotografia musi przedstawiać pracę
w naturalnych kolorach, bez obróbki fotograficznej i bez zastosowania filtrów
fotograficznych. Fotografia prac przestrzennych powinna uwzględniać różne kąty
uchwycenia obiektu. Załącznik w formacie jpg o rozdzielczości nie mniej niż 96 dpi
i nie przekraczającej 300 dpi.
c) Kategoria – literatura: Plik do 10 stron standardowego maszynopisu w formacie PDF
(czcionka: Calibri, rozmiar 12).
d) Kategoria – teatr: Nagranie widowiska teatralnego przedstawionego „na żywo”
przez uczestnika lub grupę teatralną, trwające do 10 minut. Nagranie może
przedstawiać całość dzieła lub stanowić jego fragment. Widowisko w oryginale
nie może przekraczać 30 minut. W nagraniu musi być uwzględniony głos (dźwięk)
oraz obraz. W przypadku widowiska, w którym nie występuje głos ludzki wymagane
jest nagranie obrazu bez głosu, ale z dopuszczalnym dźwiękiem. Za dopuszczalny
w nagraniu dźwięk rozumie się efekty akustyczne i muzykę. W przypadku
zakwalifikowania widowiska do etapu Finał efekty akustyczne oraz muzyka będzie
dopuszczona poprzez odtwarzanie. Nie występuje możliwość użycia instrumentów
muzycznych grających „na żywo”. Załącznik w formacie mp4, o wielkości
nie przekraczającej 350 MB.
§ 4 Jury
1.
2.

Członków Jury powołuje Organizator spośród znawców sztuki wokalnej, sztuk pięknych,
literatury oraz teatru; po jednej osobie z każdej kategorii sztuki.
Wszelkie werdykty, ogłoszone przez Jury, są ostateczne tj. nie przysługuje od nich
odwołanie.
§ 5 Przebieg konkursu

1.
2.

3.

4.

Etap 1: Eliminacje w Ośrodkach/Instytucjach zgłaszających uczestników oraz przesłanie
zgłoszeń uczestników. Przesłanie zgłoszeń uczestników do dnia 29 września 2022 r.
Etap 2: Jury na podstawie nadesłanych zgłoszeń wyłoni do 20 uczestników w każdej
z kategorii konkursowych (wraz z podziałem na grupy wiekowe), którzy zostaną zaproszeni
przez Organizatora do wzięcia udziału w Finale. W przypadku grup wokalnych i teatralnych
za jednego uczestnika rozumiany jest jeden zakwalifikowany zespół.
Ogłoszenie wyników Etapu 2 i osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w Finale nastąpi
w dniach 4-5 października 2022 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Fundacji:
www.integracjajp2.pl oraz www.kraiobrazserca.integracjajp2.pl
Etap 3: Finał odbędzie się na terenie Parafii Św. Anny w Łodzi, w Sali Kaplicy w dniu:
a) Dla kategorii wokalnej – 8 października, 2022 r. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi
w dniu prezentacji.
b) Dla kategorii sztuki piękne oraz kategorii literatura – 15 października, 2022 r. Ogłoszenie
wyników konkursów nastąpi w dniu prezentacji.
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c) Dla kategorii teatr – 22 października, 2022 r. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi
w dniu prezentacji.
5.

Przyznanie 1, 2, 3 miejsca w każdej kategorii konkursowej i wiekowej, a także przyznanie
nagród za 1, 2, 3 miejsce i wyróżnień za udział w Festiwalu nastąpi w dniu określonym
dla Etapu 3 dla każdej kategorii konkursowej.

6.

Laureaci pierwszego miejsca w każdej kategorii konkursowej i wiekowej zostaną zaproszeni
do wzięcia udziału w Integracyjnym Koncercie Finałowym organizowanym przez Fundację
„Integracja JP II” w listopadzie 2022r., w Teatrze Wielkim w Łodzi.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany określonych terminów z przyczyn losowych.
O zmianach terminów Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie Fundacji:
www.integracjajp2.pl
oraz www.kraiobrazserca.integracjajp2.pl, a także w mediach
społecznościowych.
§ 6 Nagrody

1.
2.
3.
4.

5.

Za zajęcie 1. miejsca w każdej z kategorii konkursowej i w każdej z grup wiekowych:
Statuetka „Krajobraz Serca” i wartościowa nagroda w formie nagrody finansowej.
Za zajęcie 2. miejsca w każdej z kategorii konkursowej i w każdej z grup wiekowych: Statuetka
„Krajobraz Serca” i wartościowa nagroda.
Za zajęcie 3. miejsca w każdej z kategorii konkursowych i w każdej z grup wiekowych:
Statuetka „Krajobraz Serca” i wartościowa nagroda.
Laureaci pierwszych miejsc w każdej kategorii konkursowej i kategorii wiekowej zostaną
poproszeni o zaprezentowanie swojej nagrodzonej pracy/dzieła podczas Integracyjnego
Koncertu Finałowego, który odbędzie się w listopadzie 2022 r. w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania 1, 2 lub 3 miejsca oraz do przyznania
jednego miejsca więcej niż jednemu uczestnikowi konkursu.
§ 7 Transport

1.
2.

Organizator nie zapewnia transportu uczestników do i z miejsca przeprowadzenia Konkursu
ani do i z miejsca Integracyjnego Koncertu Finałowego.
Organizator nie zwraca kosztów przejazdu uczestników i opiekunów do miejsca
przeprowadzenia Konkursu, ani do miejsca Integracyjnego Koncertu Finałowego.
§ 8 Posiłek

1.

Podczas przebiegu Konkursu Organizator zapewnia napoje, przekąski oraz posiłek w formie
jednego dania obiadowego dla uczestników Konkursu.
§ 9 Postanowienia Końcowe

1.
2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu przez Organizatora na stronie
internetowej pod adresem www.integracjajp2.pl oraz www.kraiobrazserca.integracjajp2.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn,
o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie zmienionego
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3.
4.
5.

Regulaminu na stronie internetowej pod adresem www.integracjajp2.pl oraz
www.kraiobrazserca.integracjajp2.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów na każdym
etapie konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie w szczególności
przepisy prawa cywilnego oraz Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie spory, mogące powstać na tle stosowania niniejszego Regulaminu, rozstrzygane
będą przez sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.
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