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FESTIWAL ORGANIZOWANY JEST POD HONOROWYM PATRONATEM 

BURMISTRZA GMINY ALWERNIA 

 
ORGANIZATOR:  

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni  (SOK)  
 

CELE FESTIWALU  

- ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego w gminie Alwernia 

- wymiana doświadczeń w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży 

- aktywizacja środowisk twórczych  

- wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży  

- rozwój wrażliwości twórczych i uzdolnień dzieci i młodzieży  

- rozwój zainteresowań teatralnych, muzycznych, tanecznych wśród dzieci i młodzieży 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

Festiwal jest przeglądem pracy zespołów artystycznych, dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych,  

uczniowskich grup teatralnych, tanecznych, muzycznych a także indywidualnych młodych talentów  

z terenu gminy Alwernia. Dopuszcza się uczestnictwo więcej niż jednej grupy z tej samej placówki 

(szkoły, przedszkola, świetlice itp.).  

Uczestnikami festiwalu mogą być dzieci z przedszkoli w wieku 4-6 lat, dzieci i młodzież szkolna  

w wieku od 7-19 lat z gminy Alwernia. Osoby dorosłe (z wyłączeniem akompaniatorów) nie mogą być 

członkami grup dziecięcych prezentujących się na scenie. W przypadku gotowych podkładów 

muzycznych, można używać wyłącznie wersji instrumentalnych utworów (nie dotyczy kategorii I - 

Przedszkola).  

 

KATEGORIE WIEKOWE:  

 

I    -  Przedszkola 4-6 lat    

II   -  Uczniowie szkół podstawowych klasy I-III 

III  -  Uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI 

IV    -  Uczniowie szkół podstawowych klasy VII i gimnazjów  

V  – Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 

W przypadku grup, w skład których wchodzą dzieci i młodzież w różnym wieku, za odpowiadającą 

regulaminowi kategorię wiekową przyjmuje się wiek większości uczestników. Ostateczna decyzja  

o kategorii wiekowej należy do Jury Festiwalu. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.  

 

PRZEBIEG FESTIWALU  

 

Uczestnicy prezentują dowolną formę artystyczną (teatralna, taneczna, muzyczna), o tematyce 

dowolnej. 

Forma teatralna to np. teatr żywego planu, kabaret, pantomima, teatr lalkowy, teatr ruchu, teatr  itp. 

Forma taneczna to np.  taniec towarzyski, nowoczesny, ludowy, inscenizacja taneczna itp. 



 

Forma muzyczna to np. soliści, duety wokalne, soliści i duety instrumentalne, zespoły wokalne, 

instrumentalne, instrumentalno-wokalne itp.  

Prezentacja grupy teatralnej nie powinna przekroczyć 20 minut, grupy tanecznej - 15 minut, uczestnika 

indywidualnego, zespołu wokalnego i instrumentalnego oraz duetu dowolnej formy artystycznej -  

8 minut.  Podkłady muzyczne dla występów wokalnych, przedstawień teatralnych, form tanecznych 

powinny być przygotowane  na nośnikach pendrive lub płytach CD (w formacie mp3 lub wave, opisane 

imieniem i nazwiskiem wykonawcy z zaznaczeniem nr utworu). Dopuszczalny jest również 

akompaniament na żywo.  

 

Zgłoszenia grup i uczestników indywidualnych dokonuje się na karcie zgłoszenia wg załączonego 

wzoru. Karty należy przesłać mailem na adres sokalwernia@home.pl lub dostarczyć osobiście  

do siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, Rynek 3. Przesłanie karty zgłoszenia  jest 

równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Festiwalu. Karta zgłoszenia stanowi integralną część 

regulaminu. W przypadku uczestników indywidualnych razem z kartą zgłoszenia należy dostarczyć 

zgodę na uczestnictwo w Festiwalu podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy osób poniżej 

18 roku życia) do 8 maja 2018r. do godziny 15:00. W przypadku wysłania zgłoszenia mailem, oryginał 

karty zgłoszeniowej należy dostarczyć do SOK do dnia 11 maja 2018 r. do godziny 15:00. 

 

TERMINARZ FESTIWALU  

Festiwal odbędzie się w dniach 16 i 17 maja 2018r.  

Wybrani przez Jury i Organizatora Laureaci Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży FADIM 

2018 wystąpią podczas DNI GMINY ALWERNIA w dniach 16-17 czerwca 2018r. Laureaci, którzy 

wystąpią podczas imprezy plenerowej, zostaną poinformowani przez organizatora w terminie                 

do dnia 8 czerwca 2018, po zatwierdzeniu szczegółowego programu imprezy. 

 

MIEJSCE FESTIWALU – Remiza OSP w Alwerni.  

Harmonogram przesłuchań będzie dostępny na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury  

w Alwerni w dniu 14 maja 2018r. po godzinie 14:00.  

 

OCENA UCZESTNIKÓW 

Oceny uczestników dokona Jury powołane przez organizatora, w skład którego wejdą osoby związane  

z działalnością kulturalną (teatralną, muzyczną, taneczną). W trakcie trwania Festiwalu, Organizator 

przewiduje omówienie występów z nauczycielami instruktorami prowadzącymi grupy, zespoły.  

O sposobie podziału nagród decyduje Jury. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.  

 

 

NAGRODY  

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Festiwalu.  

Najlepszym  zostaną wręczone  nagrody rzeczowe. Dopuszcza się również możliwość przyznania 

Wyróżnień grupowych i indywidualnych.  

 

USTALENIA KOŃCOWE  

ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW W TRAKCIE FESTIWALU 

ODPOWIADAJĄ OPIEKUNOWIE GRUP, ZESPOŁÓW, UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH.  

 
Zgłaszający, Opiekunowie, Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Festiwalu, zgodnie z ustawą               

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. , nr 101, poz. 926 z późń. zm.)  

Zgłaszający, Opiekunowie, Rodzice wyrażają zgodę na prezentowanie wizerunku uczestników Festiwalu poprzez zamieszczanie 

zdjęć, filmików z Festiwalu na stronie internetowej oraz facebooku Organizatora, zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych, 

gazetkach,  ich publikację prasową, a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych oraz nagrań wokalnych, tanecznych oraz 

innych związanych z Festiwalem Artystycznym Dzieci i Młodzieży, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.)  

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury  

w Alwerni.   

 

       aktualności na    www.sok.alwernia.pl  

mailto:sokalwernia@home.pl
http://www.sok.alwernia.pl/


 

 

                                    FESTIWAL  ARTYSTYCZNY  DZIECI I MŁODZIEŻY  FADIM 
 

 

 
 

 
 
 

 
Karta Zgłoszenia  

 
 

 

 
 

Podpis osoby zgłaszającej …...................….................................................................. 
 
 
 
 
 
 

Kategoria wiekowa 

Repertuar

Ilość osób występujących 

Czas trwania 

Uwagi 

Imię i nazwisko uczestnika 
lub nazwa zespołu (w przypadku grup)

Kogo reprezentuje –

 jeśli zgłasza szkoła, świetlica, placówka

Kategoria formy artystycznej 
(muzyczna, teatralna, taneczna)

Wymagania techniczne 
nagłośnienie, mikrofony, 
przerwa techniczna,  inne 

Opiekunowie (dotyczy grup, zespołów )

Ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej 

za całą grupę, nr telefonu, e-mail 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FESTIWAL  ARTYSTYCZNY  DZIECI I MŁODZIEŻY  FADIM 
 
 
 
 
 

           Alwernia, dnia….............................. 

 

…………………………………… 
               imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna  

 

…………………………………... 
adres 
 

…………………………………… 
                              nr telefonu 

 
 

 

 

Z G O D A 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………… 

 

 

w  FESTIWALU  ARTYSTYCZNYM  DZIECI I MŁODZIEŻY  FADIM  organizowanym przez 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni. 

Jednocześnie akceptuję warunki REGULAMINU FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO DZIECI 

I MŁODZIEŻY FADIM. 
 

Wyrażam zgodę na zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Festiwalu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. , nr 101, poz. 926 z późń. zm.)  

Wyrażam zgodę na prezentowanie wizerunku mojego dziecka Festiwalu poprzez zamieszczanie zdjęć, filmików z Festiwalu na 

stronie internetowej oraz facebooku Organizatora,, zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych, gazetkach,  ich publikację 

prasową, a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych oraz nagrań wokalnych, tanecznych oraz innych związanych z 

Festiwalem Artystycznym Dzieci i Młodzieży, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) 

 

         

……………………………… 
                       Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 

      


