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11. Festiwal Dzieci i Młodzieży ARTYSTYCZNY TARGÓWEK  
Regulamin aktywnego uczestnictwa nr PR.407.6.2019.KT 
 

Organizatorzy Festiwalu: Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  
Termin: niedziela 26.05.2019 
Miejsce: Park Bródnowski 
 

1. Cele Festiwalu:  
 Promocja edukacji kulturalnej Dzielnicy Targówek;  
 Prezentacja i reklama placówek edukacyjnych i kulturalnych działających w dzielnicy Targówek;  
 Zorganizowanie dla mieszkańców Targówka 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 i 
placówek kulturalnych z terenu dzielnicy Targówek.  
 

3. Terminy  
 Termin Festiwalu: niedziela 26.05.2019. 
 Termin nadsyłania zgłoszeń: prezentacje na scenie 8.05.2019, działania w stoiskach 10.05.2019.  
 Termin przedstawienia wstępnego programu prezentacji scenicznych: 14.05.2019; ostateczny program: 17.05.2019. 
 

4. Zgłoszenia:  
Zgłoszenia do festiwalu przyjmowane będą w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej 
zacisze.waw.pl/pl/11.ArtystycznyTargówek 
 

5. Warunki uczestnictwa:  
 

SCENA  
 W prezentacji scenicznej może brać udział dowolna liczba solistów i zespołów z jednej instytucji. Łączny czas prezentacji nie 

może przekroczyć 10 minut. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator może skrócić czas przewidziany na prezentacje. 
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. Preferowane są prezentacje zespołowe. Organizator ma prawo 
doboru repertuaru, by całość koncertu była spójna. 

 Zgłaszający musi podać autora i kompozytora utworów, tak by Organizator mógł dokonać zgłoszenia do ZAiKSu.   
 

STOISKA  
 Zgłoszenia placówek, które chcą prowadzić działania dla dzieci poprzez wypełnienie formularza na stronie. Każda placówka 

otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 
 Zaplanowane jest 20 stoisk.  
 Placówki, które przyślą zgłoszenia, otrzymają stoiska 3x3m2, zadaszone (namiot posiada dach i 2 ściany boczne), ustawione 

w ciągu w kształcie podkowy.  
 Stoiska nie mogą być statyczne (sama prezentacja oferty), muszą być „żywe” czyli powinny być prowadzone w nich różne 

formy działań skierowanych do dzieci i młodzieży.   
 Placówki prywatne wnoszą opłatę za wynajęcie stoiska (wysokości 150 zł). Termin wpłat – do 20.05.2019.  
 Zagospodarowanie stoisk należy do placówek.  
 Gotowość namiotów godz. 10.00. Czas na aranżację namiotów godz. 10.00-12.00. Godz. 18.00 demontaż stoisk. 
 Poruszanie się samochodów po terenie parku: godz. 10.00-11.30 dojazd do stoisk, po godz. 18.00 dojazd do stoisk. W 

godzinach 11.30-18.00 samochody nie mogą przebywać na terenie parku.  
 

OGÓLNE  
 Zgłoszenie udziału w Festiwalu wymaga podania danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Podanie 

danych jest dobrowolne acz niezbędne do udziału w wydarzeniu. Administratorem Państwa danych osobowych jest 
Organizator festiwalu DK Zacisze. 

 Zgłoszenie i udział w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie nagrań video i zdjęć z 
wizerunkiem uczestników, zarejestrowanych podczas Festiwalu dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych oraz 
umieszczenie na stronie internetowej www.zacisze.waw.pl, na stronie Facebook oraz YouTube oraz na potrzeby 
sprawozdawcze, zgodnie z art. 81 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – 
D.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ze zmianami). 

 Formularz zgłoszenia jest integralną częścią regulaminu. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków 
regulaminu.  

 


