ZGŁOSZENIE

SPOTKANIE INTEGRACYJNE „O uśmiech dziecka”
1. Nazwa zespołu oraz ilość uczestników i reprezentowana placówka:

2. Dokładny adres korespondencji, nr tel./fax.

3. Imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy

4. Proponowany program, czas w min. (piosenka, taniec, pantomima, przedstawienie teatralne do 10 min.)

……………………………………….
data i podpis

XIX SPOTKANIE INTEGRACYJNE
„O uśmiech dziecka”

ZAPROSZENIE
85-137 Bydgoszcz ul. St. Leszczyńskiego 42 tel. (52) 373-17-95 faks (52) 373-17-95
e-mail: mdk2jordan@poczta.onet.pl www: www.mdk2.bydgoszcz.pl

Od wielu już lat Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Bydgoszczy organizuje Spotkanie Integracyjne
pn. „O uśmiech dziecka”.
Każdego roku wspólnie realizujemy zaplanowany wcześniej scenariusz, który najczęściej przybiera postać
koncertu. Zaproszeni podopieczni z różnych placówek – niepełnosprawni ruchowo i umysłowo oraz
wychowankowie MDK Nr 2 przedstawiają interesujące, barwne i różnorodne programy artystyczne. Znajduje
się w nich: piosenka, inscenizacja teatralna, pantomima i wszystko to, co łączyć się może z proponowanym
tematem naszego Spotkania…
Na długo pozostaną w naszej pamięci koncerty pod hasłem:
„Kochana rodzinka”,
„Ważne przesłanie”,
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”,
„Z tańcem przez świat”,
„Jan Paweł II”,
„Z ekologią za pan brat”,
„Radość”
i wiele innych…
Nie mniej ważne od koncertu jest nasze spotkanie „przy stole”, które integruje wszystkich uczestników…
i, podczas którego poznajemy się, rozmawiamy, śmiejemy…
Wiele mówi się dziś o potrzebie integracji z osobami niepełnosprawnymi… Nasze spotkanie „O uśmiech
dziecka” wielokrotnie pokazało, że ludzie niepełnosprawni są artystami, którzy sięgają po różne formy
wypowiedzi i… wiele potrafią.

Zapraszam
do udziału w tegorocznej edycji Spotkania Integracyjnego
„O uśmiech dziecka”
Tematyka koncertu: dowolna

Zgłoszenia należy przesłać do MDK Nr 2 faksem nr (52) 3731795 lub na adres mailowy
mdk2jordan@poczta.onet.pl do dnia 31 III 2019 r.
XIX Spotkanie Integracyjne odbędzie się w Domu Polskim, przy ul. Grodzkiej 1
UWAGA! Zmiana terminu na 29 IV 2019 r.

szczegółowych informacji udziela organizator pani Arleta Murawska – 506 099 747
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