
REGULAMIN XXIII FESTIWALU SZTUKI NASZYCH DZIECI 
dla uczestników prezentacji scenicznych, widowni  
oraz osób pomagających w organizacji wydarzenia 

ORGANIZATORAMI WYDARZENIA SĄ 

Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów ZSS 105 oraz Ich Rodzin TRWANIE w Poznaniu 

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu 

 
 
1. Festiwal Sztuki Naszych Dzieci (zwany dalej Wydarzeniem) ma charakter przeglądu twórczości artystycznej 
(muzyczno-wokalnej, teatralnej, tanecznej, plastycznej) dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
2. Każda placówka zgłasza uczestników poprzez dostarczenie scanem karty zgłoszenia w terminie określonym 
przez organizatorów w terminarzu na adres  mailowy festiwal@105.edu.pl 
3. Prezentacja sceniczna nie może przekraczad ram czasowych podanych  w karcie zgłoszenia. 
4. Zespół nie może liczyd więcej niż 15 artystów. 
5. Ze względu na możliwości organizacyjne Komitet Festiwalowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości 
występujących zespołów, bądź liczby zespołów związanych z jedną placówką. 
6. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Osoby indywidualne oraz grupy publiczności chętne do oglądania 
prezentacji festiwalowych mogą przybyd po uprzednim ustaleniu z organizatorem ilości widzów i godzin 
pobytu.  
7. Uczestnicy Festiwalu otrzymują dyplomy i upominki, a opiekunowie z kart zgłoszeo imienne podziękowania 
od organizatorów. 
8. Czas przygotowania sceny do występu oraz demontażu własnej scenografii po występie nie może 
przekraczad 5 minut. Ze względów organizacyjnych prosimy o bezwzględne przestrzeganie ograniczeo 
czasowych. 
9. Czas trwania występu nie może przekraczad 15 minut ze względu na określony czas wynajęcia Sali,  
w przypadku przekroczenia 15 minut, organizator zastrzega sobie prawo do przerwania występu danego 
zespołu. 
10. Komitet zastrzega sobie prawo, do nieprzyjmowania  na kolejne festiwale zgłoszeo zespołów, które nie 
przestrzegają regulaminu (pomimo nadesłania zgłoszenia na czas). 
11. Wszyscy uczestnicy – artyści i widzowie – mają obowiązek przestrzegad regulaminu / przepisów Centrum 
Kultury ZAMEK https://ckzamek.pl/ 
12. Wszelkiej pomocy i informacji udzielają organizatorzy (identyfikatory imienne) oraz wolontariusze w 
koszulkach z logo organizatora. 
13. Do dyspozycji wszystkich uczestników są szatnie i toalety mieszczące się w budynku Centrum Kultury 
ZAMEK. 
14. Ze względu na przepisy bhp, należy przestrzegad zasad dotyczących przemieszczania się na terenie 
budynku, o których informują organizatorzy i wolontariusze. Osoby nieletnie nie mogą pozostawad bez 
nadzoru opiekunów. 
15. Prosimy, aby widzowie, nie opuszczali miejsc na widowni, ani nie wchodzili w trakcie występów. Występy 
zespołów trwają od 10 do 15 minut. Prosimy poprzez to, o uszanowanie występujących artystów i nie 
przeszkadzanie im podczas występu. Między przedstawieniami są przerwy, podczas których można się 
przemieszczad. 
16. Podczas występów, prosimy o zachowanie ciszy – na widowni a także w korytarzach przed wejściem na 
widownię. 
17. Na teren widownię nie wolno wnosid jedzenia ani napojów. Do dyspozycji są hole oraz restauracja  
w Centrum Kultury ZAMEK. Uczestnicy prezentacji scenicznych we własnym zakresie zapewniają sobie napoje i 
posiłki, można je spożywad tylko w pomieszczeniach garderobianych i/lub holu CKZ. 
18. Podczas występów wszystkich obecnych na Sali Wielkiej obowiązuje wycieszenie telefonów komórkowych 
i zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych. 

https://ckzamek.pl/


19. Wypełniając formularz zgłoszenia uczestnicy prezentacji scenicznych i ich opiekunowie wyrażają zgodę na 
publikację wizerunku w celach promujących Festiwal Sztuki Naszych Dzieci. 
20. Zasiadający na widowni wyrażają zgodę na publikację wizerunku w celach promujących Festiwal Sztuki 
Naszych Dzieci. 
21. Prezentacje sceniczne i utwory muzyczne wykorzystane przez występujące zespoły nie mogą naruszad 
praw autorskich osób trzecich. Za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, m. in. praw autorskich 
związanych z wykorzystaniem utworów podczas Wydarzenia odpowiedzialnośd ponosi osoba prowadząca 
placówkę, zgłaszającą zespół na przegląd artystyczny a odpowiedzialnośd organizatora Wydarzenia jest 
wyłączona. 
22. Karta zgłoszenia zespołu musi byd wypełniona w momencie dostarczenia jej. Nie przyjmujemy zmian 
dotyczących informacji zawartych w karcie zgłoszenia, po jej złożeniu. 
23. Festiwal jest realizowany zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji  
i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia. 
24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia. 
 
 
 

Komitet organizacyjny  
FESTIWALU SZTUKI NASZYCH DZIECI 

Organizatorzy: Zespół Szkół Specjalnych nr 105 oraz Stowarzyszenie ‘TRWANIE’ 


