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Z A P R O S Z E N I E 
 

Szanowni Państwo 
 

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z siedzibą w Legionowie, 

uprzejmie zaprasza nauczycieli z niepełnosprawnymi uczniami do bezpłatnego udziału w projekcie dr 

Bożeny W. Jakubczak pn. …w kręgu tańca…2016, dofinansowanego przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Artbale Stowarzyszenie. 

Celem projektu jest ugruntowanie dotychczas prowadzonej w szkołach/zespołach/ośrodkach 

pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, wykorzystującymi ruch, taniec i metodykę pracy 

tancerzy w rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, ich pełniejszej integracji 

społecznej, wzmacnianiu cech samodzielności oraz wyróżnienia dotychczasowego zaangażowania 

nauczycieli i opiekunów w pracy z niepełnosprawnymi i praktycznym wykorzystywaniu możliwości 

rehabilitacyjnych tańca. 

Projekt będzie realizowany podczas wybranego terminu pięciodniowego wyjazdowego 

zgrupowania dla czterech grup z różnych szkół z udziałem specjalistów, artystów, tancerzy, 

choreografów i prowadzonymi przez nich warsztatami, zajęciami, spotkaniami i innymi atrakcjami. 

W związku z przystąpieniem do realizacji naboru uczestników do wszystkich czterech 

zaplanowanych zgrupowań, zapraszamy zainteresowane szkoły i grupy uczestników wraz z 

nauczycielami, o jak najszybsze wypełnienie i przesłanie podpisanej Karty zgłoszenia dla szkoły oraz 

rozpoczęcie gromadzenia pozostałej wymaganej w regulaminie dokumentacji. Pierwsze i drugie 

zgrupowanie odbędzie się już w terminie od 25 do 29 kwietnia 2016 roku i od 9 do 13 maja 2016 

roku, a trzecie i czwarte zgrupowanie w drugiej połowie września od 12 do 16 września 2016 roku i 

od 19 do 23 września 2016 roku.  

Informujemy, że szczegółowe informacje, jak i niezbędne dla zgłaszania formularze wraz z 

obowiązującym regulaminem, zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce 

www.artbale.pl/niepelnosprawni/wkregu-tanca2016 W pierwszym etapie rekrutacji prosimy o 

wypełnienie i podpisanie Karty zgłoszenia dla szkoły, którą należy przesyłać do ARTBALE 

Stowarzyszenie, Legionowo ul. Sowińskiego 3, najpóźniej do dnia 31 marca 2016 roku. 

 W wyznaczonym przez regulamin terminie drugiego etapu, niezbędne będzie przygotowanie i 

przesłanie przez zakwalifikowane szkoły/grupy dodatkowych czterech załączników, w tym kopii 

aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności dla każdego zgłaszanego do projektu uczestnika – ucznia. 

Orzeczenia muszą być wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o 

niepełnosprawności albo przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie 

oryginały dokumentów, powinny zostać potwierdzone i oryginalnie podpisane, w tym kopie orzeczeń 

za zgodność z oryginałem. 

 

Z tanecznym pozdrowieniem 
 

 

 

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3 
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