Проект!

РЕГЛАМЕНТ НА ФЕСТИВАЛ „СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ-2014 г.”
Фестивалът „Светът е за всички – 2014 г.” се провежда в навечерието на 3
декември Международният ден на хората с увреждания.
Той предоставя възможност на хора на различна възраст, с различни
здравословни проблеми да се срещнат, да изявят своя талант и чрез силата на
изкуството да покажат силата на своя дух и уменията, които имат въпреки
ограниченията пред които са изправени ежедневно.
Чрез поощряване и мобилизиране на творческите изяви фестивалът подпомага
превенцията на социалното изключване на хората със специфични проблеми.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Фестивалът „Светът е за всички – 2014 г.” се организира в партньорство
между Областна администрация – Русе, Областният обществен съвет за социално
включване на хората с увреждания, Сдруженията: „Смело сърце” „Регионална
достъпност”, „Учителска подкрепа”, „Кураж” и Общински Младежки дом – Русе.
2. Достъпът до Фестивала е свободен за граждани.
3. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и
излъчват в ефира на местни и национални медии изпълненията на участниците с цел
създаване на архив и реклама на фестивала, без да плаща права и обезщетения.
4. Фестивалът не е с конкурсен характер и няма такса за участие.
5. Ръководителите на участниците носят отговорност за тяхното поведение и
сценичните им изяви.
7. Ръководителите носят отговорност за инструментите, експонатите и вещите
на участниците.
ІІ. ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ
1. Фестивалът „Светът е за всички” се провежда ежегодно.
2. Всяка година, не по късно от 3 месеца преди събитието организаторите
определят жанровете, направленията и видовете изкуства във фестивалната програма
ІІI. СИМВОЛИ НА ФЕСИТВАЛА
1. Наименование: „Светът е за всички”
2. Лого:
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3. Мото: „Докосни мечтите ми…Те са част от мен…”
ІV. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Област Русе, Община Русе, гр. Русе
V. ОСНОВНА ЦЕЛ: Да се мотивират хората с увреждания и се осигури поле за изява
на техните творчески умения, да се подпомогне превенцията на социалното им
изключване и интеграцията им в обществото. Да им се даде възможност за изява и
пълноценно участие в културния живот на Община и Област Русе.
VI. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
1. Да се даде възможност на хората с увреждания да излязат извън обичайната
си среда, чрез подготовка и участие във фестивала.
2. Да се реализира алтернативна форма на общуване на хората в неравностойно
положение.
3. Да се даде възможност за създаване на нови социални контакти, взаимно
опознаване, споделяне на успехи и постижения.
4. Да се даде възможност да бъдат превъзмогнати различията между хората с
увреждания и здравите граждани на област Русе.
5. Да се подобрят партньорствата между Сдруженията на и за хората с
увреждания, Областна и Общинска администрации Русе, институциите и
организациите, свързани с тези проблеми и бизнеса.
VІI. КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Фестивалът светът се провежда в две части:
− Изложба - за експониране на предмети (рисунки, гоблени, детски играчки,
декупаж и др.), изработени от хора с увреждания, включително потребители на
социални услуги в ЦСРИ, Дневни центрове, Защитени жилища и др. По време на
изложбата ще се презентират, по избран от тях начин, доставчиците на социални услуги
от област Русе
− Концерт
VІIІ. УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА
1. Участието във Фестивала е индивидуално и групово.
2. Във Фестивала могат да участват представители на сдружения на и за хора с
увреждания и потребители на социални услуги в Дневни центрове, Защитени жилища
ЦСРИ, Центрове за обществена подкрепа, Домове за възрастни хора с увреждания,
Фондации и др.
3. Участниците във Фестивала нямат право на обезщетение и претенции за
авторско право за фото, видео и аудио материали.
4. Участниците във фестивала се представят с изпълнение по свой избор без
ограничение в музикалния жанр – народни песни, поп, рок, джаз, оперно изпълнение,
авторски творби, танц или музикална композиция.
5. Участниците във фестивала изпълняват до две произведения.
6. Едни и същи изпълнители могат да се представят от името само на 1
организация.
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7. Участниците във Фестивала осигуряват сами музикалния си съпровод (на
живо или синбек).
8. С предаване на заявки, организациите – участници поемат задължението да
поддържат експозицията си през цялото времетраене на изложението в състоянието, в
което е била при откриването и в зависимост от изискванията на изложбените
експонати.
9. Организациите заявили участие в изложбата, осигуряват представители от
организацията, които да пазят изложбените експонати.
10. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи както следва:
− Първа група участници – деца до 18 години
− Втора група – възрастни над 18 години
ІХ. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:
Задължително условие за участие във фестивала е попълване и изпращане на
заявка (Формуляр) за участие. Заявката се попълва ясно и съдържа пълната и точна
информация, която се счита за окончателна. Заявката удостоверява, че кандидатът
приема условията и регламента. При желание за участие заявка се изпраща на адрес,
указан в поканата
X. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЯТА: Всяка организация може да представи
до 2 изяви в рамките на 10 минути (общо)
ХІ. НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Награждаването на участниците във фестивала ще се състои след приключване
участието на всички изпълнители подали заявка за участие.
− Всеки участник получава грамота за участие.
− Всяка организация получава предметна награда.
− При осигурен ресурс се присъждат и индивидуални награди.
ХІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ФЕСТИВАЛА”СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ”
Финансирането на организирането и провеждането на Фестивала „Светът е за
всички 2014 г.” се извършва от Община Русе по програма за Подкрепа на проекти в
областта на изкуството и чрез собствени средства, дарения и доброволно участие,
ХIІI. ЖУРИ
Всяка година съставът на журито се определя от организаторите и в него се
включват специалисти от различни жанрове и области на изкуството. То има за цел да
направи анализ на изпълненията и да подпомогне участниците в тяхното сценично
развитие.
ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите запазват правото си да правят промени в статута
за настоящото и следващи издания на фестивала, за което потенциалните участници се
уведомяват своевременно.
Русе, 12.08.2014 г.
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