Stowarzyszenie

ul. Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn

„

BAJKA

„

XII Parada Postaci Bajkowych
odbędzie się 25 maja 2018 r. o godz. 10.00
w ramach XII Światowych Dni Bajki w Olsztynie.
REGULAMIN PARADY POSTACI BAJKOWYCH
●

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie „Bajka”
Szkoła Podstawowa nr 11 im Hieronima Skurpskiego
Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne„ Przyjaciele Nauki na Warmii”
LOG-WARM
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

●
●
●
●

TERMIN:
ZBIÓRKA:
MIEJSCE;
WYMARSZ

●

25 maja 2018 r.
25 maja 2018 r. godzina 9.45,
Plac Jana Pawła II 1
25 maja 2018 r. godzina 10:30

OBSZAR PARADY:

Olsztyn, z Placu Jana Pawła II 1, ulicami olsztyńskiej starówki
do Parku Centralnego.
Zakończenie Parady Postaci Bajkowych, ogłoszenie wyników
konkursu, wręczanie nagród, wspólna zabawa „Postaci Bajkowych” - scena w Parku Centralnym w Olsztynie.
●

●

UCZESTNICY:
grupy zorganizowane reprezentujące przedszkola, szkoły podstawowe, domy
kultury, domy dziecka, biblioteki, inne placówki kulturalno - oświatowe z terenu województwa, goście zagraniczni, władze rządowe i samorządowe, służby, media oraz osoby nie zgłoszone (mieszkańcy i turyści).
KONKURS:
Na najlepszą prezentację grupy w trakcie trwania Parady /szczegóły załączone w
SCENARIUSZU PARADY POSTACI BAJKOWYCH
oraz w REGULAMINIE PARADY.
ZAŁOŻENIA REGULAMINU

● Warunkiem uczestnictwa w Paradzie Postaci Bajkowych jest złożenie /lub nadesłanie/
wypełnionego, załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO w nieprzekraczalnym terminie do 15 MAJA 2018r. na adres:
Stowarzyszenie Bajka ul. Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn (poczta tradycyjna)
lub e-mail: marketing@sp11.olsztyn.pl
(poczta elektroniczna)
● Przedszkole, szkoła bądź placówka kulturalno- oświatowa formuje dowolne grupy
uczestników w/g kolejności przybycia na miejsce zbiórki.
NIP
739-36-65-130
REGON
280250487
KRS
0000291963
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS

WWW:
http://www.bajka.org.pl
E-mail:
maria1701@wp.pl
Konto: 04 1440 1228 0000 0000 0709 4132
PKO BANK POLSKI Olsztyn

● Grupy przybywają na Paradę pod opieką nauczyciela/-li/, bądź opiekunów prawnie
odpowiedzialnych za swoich podopiecznych.
● Każda grupa samodzielnie przygotowuje identyfikator w języku polskim, w postaci
transparentu bądź planszy z następującymi informacjami:
-nazwa grupy z danymi/ przedszkola, szkoły, placówki/,
-grupa przygotowuje oznaczenia wspólne dla wszystkich jej uczestników/ np.
kotyliony, balony, wstążeczki itp./,
- każdej grupie biorącej udział w konkursie organizator nada
NUMER KONKURSOWY do przyklejenia na transparent /planszę/.
( Identyfikacja dla jury).
● Wszyscy uczestnicy Parady przynoszą ze sobą „akcesoria dźwiękowe”: bębenki,
trąbki, piszczałki, dzwonki, gwizdki itp., które będą oznajmiały o przemarszu Parady
ulicami miasta. Mile widziane balony.
● Parada będzie miała przebieg zgodny z załączonym scenariuszem.

SZYK PARADY
Do czasu wydania sygnału do wymarszu, po uroczystym otwarciu XII Światowych Dni Bajki
grupy zorganizowane ustawiają się w następującej kolejności:
- służby porządkowe,
- grupy przedszkolne,
- dzieci z placówek pozaszkolnych /kolejność do uzgodnienia na miejscu/,
- grupy szkolne z Polski,
- grupy dzieci i młodzieży zagranicznej, o kolejności ustawienia grup decyduje kolejność
przybycia na Paradę w dniu 25 maja 2018 r.
- paradę zamyka Policja i Straż Miejska /motocykle, samochody/ oraz opieka medyczna.
▪ Na Placu J. Pawła II 1 ( pod Ratuszem) władze miasta i województwa wręczą
dzieciom symboliczne klucze oraz czarodziejskie różdżki. Nastąpi przekazanie
władzy bajce i uroczyste otwarcie XII Światowych Dni Bajki.
▪ Po wydaniu sygnału do wymarszu wszystkie grupy ruszają w zwartym szyku
kierując się w stronę starówki olsztyńskiej - do Parku Centralnego
Przemarsz z Placu J. Pawła II do Parku Centralnego nastąpi po zakończeniu
ceremoniału otwarcia Parady.
▪ Wszystkie grupy zachowują wcześniejszy szyk/służby porządkowe /, kierując się
w wolnym tempie ok. 2 km/h- z uwagi na możliwości marszu najmłodszych
uczestników w kierunku Parku Centralnego.
▪ Zakończenie Parady - scena w Parku Centralnym w Olsztynie, wręczanie
okolicznościowych pucharów, występy zespołów, które zadeklarują chęć
wystąpienia. Wspólna zabawa postaci bajkowych –„ BAJKOWA ZUMBA”.
ZOBOWIĄZANIA PORZĄDKOWE
o
o
o

Uczestnicy Parady są zobowiązani do przestrzegania poleceń wydawanych
przez służby porządkowe i organizatorów Parady.
Zabrania się wnoszenia na teren Parady: alkoholu /bądź pozostawania pod jego
wpływem/, niebezpiecznych narzędzi itp.
Zobowiązuje się uczestników Parady do szczególnej ostrożności podczas trwania całej imprezy, w celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich obecnych.

o

Uczestnicy Parady są zobowiązani do zachowań zgodnych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności do udzielania pomocy osobom jej potrzebującym.
o Ruchem Parady kierują służby porządkowe oraz oznakowani wolontariusze.
o Opieka medyczna - na końcu Parady.
o Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
o Zgłoszone zespoły zostaną poinformowane o ewentualnych zmianach.
Jury ocenia przede wszystkim wkład pracy włożony w odzwierciedlenie postaci
bajkowych występujących w bajce oraz pomysłowość w prezentacji całej grupy.

Organizatorzy Parady:
Stowarzyszenie „Bajka” w Olsztynie
Szkoła Podstawowa nr 11 im Hieronima Skurpskiego
Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne„ Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU
W XI PARADZIE POSTACI BAJKOWYCH 2017

Dane dotyczące grupy:
1. Nazwa placówki:...................................................................................................................
2. Adres:....................................................................................................................................
3. Telefon, fax, e-mail:..............................................................................................................
4. Nauczyciel, opiekun – kontakt: ............................................................................................
5. Liczba uczestników (z opiekunami): ....................................................................................
6. Inne ważne informacje: .........................................................................................................

Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją
warunków regulaminu.

...............................................
Miejscowość, data

.......................................
podpis

