
 
 

 

3. Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej 

Widelcem po Sztuce 

Regulamin 

 

Organizator Festiwalu: Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

Termin: niedziela 27 maja 2018 r. godz. 11.00 – 16.00 

Miejsce: Skwer Grupy AK Granat 

 

1. Cele Festiwalu: 

• promocja amatorskiego ruchu artystycznego dzielnicy Mokotów;  

• rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez aktywny udział w działaniach 

artystycznych; 

• prezentacja osiągnięć młodych artystów w profesjonalnych warunkach; 

• zorganizowanie dla mieszkańców Mokotowa Festiwalu bogatego w prezentacje, koncerty, 

włączającego dzieci i młodzież w różne formy działań animacyjnych. 

 

2. Uczestnicy: 

• dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, placówek 

wychowania pozaszkolnego z instytucji kultury, innych placówek oświatowo-wychowawczych 

z terenu dzielnicy Mokotów. 

 

3. Zgłoszenia: 

• zgłoszenia do festiwalu przyjmowane będą w formie wypełnionego formularza internetowego 

dostępnego na stronie internetowej Domu Kultury Kadr oraz pod bezpośrednim odnośnikiem 

www.dkkadr.waw.pl 

• zgłoszenia można nadsyłać do dnia 14 maja 2018 r.  

  

4.   Terminy 

• termin Festiwalu: 27 maja 2018 r. (niedziela) 

• termin nadsyłania zgłoszeń: 14 maja 2018 r. 

• termin przedstawienia szczegółowego programu występów: 22 maja 2017 r. 

5. Warunki uczestnictwa: 

 

SCENA 

• w prezentacji scenicznej może brać udział dowolna liczba solistów, zespołów z jednej 

instytucji, organizacji. Czas pojedynczej prezentacji nie może przekroczyć 15 minut. W 



 
 

 

przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator może skrócić czas przewidziany na prezentacje. 

wymiary sceny: 8mx7m 

• organizatorzy mają prawo doboru repertuaru, by całość koncertu tworzyła spójną całość. 

 

PASAŻ ARTYSTYCZNY 

• instytucje Kultury otrzymują stoiska wg. zapotrzebowania, zadaszone (namiot posiada dach i 2 

ściany boczne). 

• zagospodarowanie stoisk należy do placówek. Każda placówka odpowiada za swój namiot od 

momentu przejęcia do godziny 16.00. W stoiskach prowadzone są rożne formy działań 

animacyjnych. 

• stoiska są gotowe o godzinie 11.00. Możliwość wjazdu samochodem od godz. 8.00. Wyjazd 

samochodów ze Skweru do godz. 10.30. Montaż stoisk: godz. 8.00–10.45. Od godziny 11.00 

stoiska funkcjonują.  

 

OGÓLNE 

• organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć zarejestrowanych 

podczas przeglądu - na potrzeby promocji i sprawozdawczości Domu Kultury Kadr. 

• każdy uczestnik Festiwalu ponosi odpowiedzialność za zniszczenia powstałe z jego winy; 

• organizator ma prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Festiwalu osobę, która swoim 

postępowaniem znacząco narusza regulamin.  


