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20. Festiwal Twórczości Dziecięcej, w 2018 roku, w całości poświęcony będzie 

tematyce rocznicowej: 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,  

100-leciu Marynarki Wojennej RP oraz 100-leciu Lotnictwa Polskiego. Obchodzony 

będzie również jubileusz przedsięwzięcia, dlatego Festiwal zostanie przeprowadzony 

w innej niż do tej pory formie. Odbędzie się on bez podziału na grupy wiekowe  

i kategorie artystyczne, w dwóch etapach: eliminacji (na podstawie nadesłanych 

nagrań filmowych) i konkursu (w czasie 20. FTD).  

Każdy klub jednostki wojskowej zgłasza grupę wykonawców, którzy zaprezentują się  

w bloku scenicznym, dotyczącym ww. rocznic. Może być to jedno widowisko, lub kilka 

niezależnych prezentacji. 
 

 

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE 
 

1. Festiwal Twórczości Dziecięcej, zwany dalej Festiwalem, jest przedsięwzięciem  

o charakterze konkursowym, edukacyjnym i promocyjnym.     

2. Organizatorem 20. Festiwalu Twórczości Dziecięcej jest Wojskowe Centrum 

Edukacji Obywatelskiej. 

3. Realizatorami Festiwalu są: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy  

i 8. Batalion Remontowy w Kołobrzegu we współpracy z Regionalnym Centrum 

Kultury w Kołobrzegu. 

4. Festiwal przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7–16 lat - członków 

kół, sekcji i klubów zainteresowań oraz amatorskich zespołów  artystycznych 

działających w klubach wojskowych. W grupach mogą wystąpić laureaci 

poprzednich edycji Festiwalu Twórczości Dziecięcej WP, nawet jeśli przekroczyli  

16 rok życia. Udział ilościowy takich osób nie powinien przekraczać 30 procent grupy.  

5. Festiwal ma na celu: 

a) uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 100-lecia 

Marynarki Wojennej RP, 100-lecia Lotnictwa Polskiego; 

b) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci i młodzieży, a także 

oddziaływanie na środowisko cywilne przez działania artystyczne i twórcze; 

c) popularyzację utworów literackich, muzycznych i scenicznych o tematyce 

niepodległościowej i rocznicowej; 

d) wzbogacenie oferty repertuarowej klubów wojskowych. 

6. Każdy klub wojskowy wystawia do konkursu grupę wykonawców, która nie może 

liczyć więcej niż 20 osób. W uzasadnionych przypadkach Organizator może 

zdecydować o zwiększeniu grupy. 

7. Grupa  prezentuje się w bloku scenicznym, którego czas trwania nie powinien 

przekraczać 30 minut. 

8. Bloki sceniczne (jedno widowisko, lub kilka niezależnych prezentacji) mogą być 

realizowane w dowolnej formule (piosenka – soliści i zespoły, interpretacje, teatr 

jednego aktora, teatry, miniatury taneczne, estrady).  

9. Zarówno w eliminacjach, jak i części konkursowej nie ma podziału  

na kategorie i grupy wiekowe. 
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10. Eliminacje zostaną przeprowadzone na podstawie materiałów filmowych, które

trzeba przesłać, wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami do 06.04.2018 r.

na adres:

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej 
(Oddział Kultury) 

00-909 Warszawa 119

      Poczta cywilna: 

     ul. Nieświeska 54/56 
03-867 Warszawa

tel. 261 872 535, 261 872 518, fax. 261 872 506 

11. Finał Festiwalu Twórczości Dziecięcej WP odbędzie się w dniach 10-13.06.2018 r.

w Kołobrzegu.

12. Repertuar zgłoszony i wykonany podczas eliminacji nie może być zmieniony.

13. Niedostosowanie się wykonawców do wymogów regulaminowych może

skutkować pominięciem w ocenie Rady Artystycznej.

14. Integralną częścią Festiwalu jest konkurs historyczno-plastyczny.

II. ZASADY I KRYTERIA OCENY

1. Skład Rady Artystycznej Festiwalu powołuje Dyrektor Wojskowego Centrum

Edukacji Obywatelskiej.

2. Rada Artystyczna oceni prezentacje według następujących kryteriów:

a) zgodność repertuaru z tematem przewodnim Festiwalu – rocznicami

obchodzonymi w 2018 roku;

b) wartości artystyczne utworów i spektakli oraz ich dostosowanie

do możliwości wykonawczych;

c) rozwiązania dramaturgiczne i sceniczne;

d) wartości edukacyjne;

e) muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

3. Werdykt ustalony przez Radę Artystyczną jest ostateczny.

4. Instruktorzy i wykonawcy mają prawo zwracania się do przedstawicieli Rady

Artystycznej z prośbą o indywidualną ocenę swojej prezentacji.

5. Rada Artystyczna przeprowadzi omówienia wszystkich prezentacji w formie

warsztatów interdyscyplinarnych.

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Rada Artystyczna przyzna tytuły Laureata i nagrody, ufundowane przez

MON i darczyńców.
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V. KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY NA PLAKAT 
 

Plakat na temat: 
 

a) 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,  

b) 100-lecia Marynarki Wojennej RP,  

c) 100-lecia Lotnictwa Polskiego. 
 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: 7–9 lat,  

 10–12 lat i 13–16 lat.  

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prac do dnia 6.04.2018 r.  

na adres WCEO, zgodnie z ustalonymi limitami, po eliminacjach w: 

a) Dowództwie Generalnym RSZ - do 50 prac; 

b) Dowództwie Operacyjnym RSZ - do 15 prac; 

c) Dowództwie Garnizonu Warszawa - do 15 prac; 

d) Żandarmerii Wojskowej - do 15 prac; 

e) Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu - do 10 prac. 

3. Uczestnicy konkursu wykonują prace plastyczne w dowolnej technice. 

4. Wymiary plakatu nie mogą przekroczyć 100 cm x 70 cm. 

5. Praca powinna być opisana na odwrocie (imię i nazwisko, wiek autora, nazwa 

instytucji, którą reprezentuje, imię i nazwisko instruktora). 

6. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

a) oryginalność przedstawienia tematu; 

b) zgodność historyczna; 

c) zastosowane techniki. 

7. Do prac należy dołączyć: protokoły Rad Artystycznych, prawidłowo wypełnione karty 

zgłoszeń i oświadczenia autorów prac.  

6.   Wystawa nagrodzonych prac zostanie zaprezentowana w czasie 20. Festiwalu   

Twórczości Dziecięcej w Kołobrzegu w dniach 10–13 czerwca 2018 r. 

7. Prace przechodzą na własność organizatora Festiwalu i mogą być 

wykorzystywane do wystaw i publikacji promocyjnych i metodycznych. 

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac 

powstałe podczas przesyłki.  

 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zgłaszający wykonawców do eliminacji potwierdza, że są oni członkami kół  

i sekcji zainteresowań w klubie jednostki wojskowej.  

2. Organizator Festiwalu jest administratorem danych osobowych wykonawców. 

Dane będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Festiwalu. 

3. Przez podanie danych osobowych, wykonawca wyraża zgodę na opublikowanie 

jego  imienia i nazwiska na stronach internetowych organizatora i realizatorów 

Festiwalu. 

4. Koszty wyżywienia i zakwaterowania wykonawców pokrywa organizator. 
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5. Koszty wyżywienia i zakwaterowania instruktorów pokrywają jednostki

delegujące.

6. Koszty dojazdu wykonawców i instruktorów pokrywają jednostki delegujące.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji filmowo-fotograficznej

prezentacji oraz wykorzystania zgromadzonego materiału do działalności

promocyjnej i metodycznej MON.

8. Program ramowy:

10 czerwca (niedziela)

do godz. 13.00  Przyjazd uczestników

godz. 17.00 Korowód uczestników festiwalu, złożenie kwiatów pod pomnikiem 

komandora Stanisława Mieszkowskiego, koncert orkiestry wojskowej oraz 

uczestników Festiwalu 

godz. 19.00-20.00 Próby 

godz. 20.30  Odprawa kierowników i instruktorów  

godz. 20.00 Ognisko inauguracyjne dla uczestników Festiwalu 

11 czerwca (poniedziałek) 

godz. 8.00–11.00  Próby 

godz. 11.00–11.30 Inauguracja Festiwalu i rozdanie nagród Laureatom  

Konkursu historyczno-plastycznego 

godz. 11.00–19.00 Koncerty w placówkach kulturalno-oświatowych na terenie 

Kołobrzegu  

godz. 11.30–14.00 I Koncert konkursowy 

godz. 15.00–20.00 II Koncert konkursowy 

godz. 20.00–21.00   Próby  

12 czerwca (wtorek)  

godz. 8.00–10.00  Próby 

godz. 10.00–17.00 Koncerty w placówkach kulturalno-oświatowych na terenie 

Kołobrzegu  

godz. 10.00–15.00 III Koncert konkursowy 

godz. 17.00–19.00 Koncert plenerowy w wykonaniu uczestników Festiwalu 

13 czerwca (środa) 
godz. 8.30–10.00  Próba Koncertu Galowego 

godz. 11.00–13.00  Koncert Galowy 20. Festiwalu Twórczości Dziecięcej WP 

do godz. 15.00   Wyjazd uczestników. 

Szczegółowych informacji udzielają: Jolanta Wojtaś-Zapora (261 872 535) i Anna 

Dąb-Kostrzewska (tel. 261 872 518). 
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