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który odbędzie się  
dnia 24.04.2013 roku (środa) o godz. 1000 

w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 
przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 

 
 

Wielkim krokami zbliża się kolejna edycja Przeglądu Twórczości 
Teatralnej „Życie to teatr”, która uświetnia Dzień Godności Osoby 
Niepełnosprawnej. 

Z niecierpliwością  czekamy na Wasze inspiracje teatralne, które 
corocznie poruszają serca i umysły widzów. Działania te udowadniają, iż 
podjęta przez nas dziewięć lat temu inicjatywa jest ważna dla integracji 
osób niepełnosprawnych i promocji ich twórczości wśród społeczności 
lokalnej. 

Dziękuję artystom oraz ich opiekunom za zaangażowanie                                
i zapraszam na kolejną edycję Przeglądu, by ponownie odnaleźć na scenie 
magię Teatru. 

 
       

                    Z poważaniem  
                       kierownik Środowiskowych Domów Samopomocy 
                                                                        Gabriela Brządkowska              

Świat jest teatrem, 

aktorami ludzie, 

którzy kolejno wchodzą i znikają. 

 
      William Shakespeare 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 Środowiskowe Domy Samopomocy 

  w Tczewie 
 

zapraszają do udziału w 
 



                           
           

 

 

 

1. Przegląd przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, którzy chcą 

zaprezentować swoje umiejętności na scenie. 

 

2. Każda placówka może zgłosić dowolną ilość osób uczestniczących                       

w przedstawieniu oraz dowolną ilość osób towarzyszących. 

 

3. Czas trwania przedstawienia wraz z montażem i demontażem scenografii nie 

może przekroczyć 20 min. 

 

4. Rekwizyty, dekoracje i stroje uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. 

 

5. Rodzaj prezentacji - dowolna forma teatralna. 

 

6. Tematyka przedstawień – dowolna. 

 

7. Uczestnicy pokrywają koszty związane z dojazdem we własnym zakresie, 

organizator zapewnia poczęstunek. 

 

8. Kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą, faxem, lub e-mail do dnia                     

5 kwietnia 2013 roku na adres: 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

83 - 110 Tczew 

ul. Nowowiejska 18 

tel/fax ( 0 - 58 ) 531 - 09 -28 

e-mail: sds.nowowiejska@mops.tczew.pl 

 

 

9. Przegląd nie ma charakteru konkursu. 

10. Szczegółowy plan Przeglądu  będzie dostępny w dzień imprezy. 

 

Impreza jest współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Tczew. 

mailto:sds.nowowiejska@mops.tczew.pl


 
IX Przegląd Twórczości Teatralnej 

 „ŻYCIE TO TEATR” 
Tczew 24.04.2013 r. 

 
 

Nazwa placówki ........................................................................................................... 
 

Adres.............................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................... 
 

Kontakt tel., e-mail................................................................................................... 

Dyrektor/Kierownik placówki.................................................................................... 

Opiekun grupy............................................................................................................... 

Tytuł i opis spektaklu……..…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Informacja o zespole................................................................................................. 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
 

Liczba osób występujących ..................................................... 
 

Liczba osób towarzyszących………………………………………………… 

 

Czas trwania występu ............................................................ 
 

Wymagania techniczne: 

- liczba mikrofonów………………………………… 
 

- użycie odtwarzacza CD………………………… 
 

- wyposażenie sceny (krzesła, stoły)…………………………………… 
 

- inne…………………………………………………… 
 

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres organizatora pocztą lub e-mail                  

do dnia 5 kwietnia 2013 roku. 


