
 
 

 
 

 

   
 

 

   

 

     Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Jak zorganizować imprezę tematyczną w 

Bolęcinie – Wiosce Prehistorii?  
 

Festyny, czyli plenerowe i otwarte dla wszystkich wydarzenia społeczno-kulturalne, to jedna z najstarszych 

form świętowania, integracji i zabawy. Chociaż zmieniają się oczekiwania i gusty publiczności, zwiększa 

mobilność mieszkańców małych miejscowości oraz pojawiają nowe oferty spędzania czasu wolnego – to 

jednak dni miasta i gminy, święta ulicy, festyny wokół rocznic i produktów lokalnych wciąż przyciągają 

ludzi. Oznacza to, że festyn ma potencjał. Jednak, jak zauważają organizatorzy i realizatorzy tych wydarzeń, 

sam potencjał nie wystarcza. Tradycyjna formuła, czyli prezentacja dorobku lokalnego po południu i koncert 

plus uczta wieczorem, przestaje być atrakcyjna.  

Coraz częściej padają pytania pod adresem organizatorów o efekt wydanych na festyn pieniędzy. Czy 

sukces należy mierzyć tylko frekwencją? Czy może zadowoleniem publiczności? Intensywnością 

artystycznych wrażeń? Czy festyny – jak za dawnych lat – budują więzi między sąsiadami? Czy otwierają 

na lokalne bogactwo kulturowe? Uczą? Rozwijają?  

 

Impreza tematyczna może być zarówno alternatywą jak i uzupełnianiem dla tradycyjnej formuły festynu. 

Różne grupy lokalnej społeczności angażują się w taki sposób, że z publiczności stają się współtwórcami 

tego wydarzenia.  

Jak zachęcić mieszkańców do współorganizowania festynu i jak wspólnie napisać jego scenariusz – temu 

poświęcone będą warsztaty Jak zorganizować udaną imprezę tematyczną w Bolęcinie - Wiosce 

Prehistorii? Spotkania odbędą się przez dwa kolejne tygodnie, w środy w godz. 16,00 – 19,00 w 

terminie 27 listopada i 4 grudnia, w sali KGW w budynku Ośrodka Zdrowia. 

 

Przebieg warsztatów:  

 Moduł 1: trochę teorii festynowej i kilka przydatnych narzędzi pracy z grupami mieszkańców. 

Prezentacja (dużo zdjęć, filmy, zagadki z nagrodami…).  

 Moduł 2: cele i odbiorcy naszego wydarzenia, czyli: po co i dla kogo pracujemy?  

 Moduł 3: burza mózgów: co zachwyci naszą publiczność? Wybór konkretnych działań. 

 Moduł 4: praca w grupach zadaniowych: logistyka, działania, promocja, budżet. 

 Moduł 5: prezentacja wypracowanych pomysłów i komentarze do nich. Zestawienie wszystkiego w 

wykres Gantta. 

 

Warsztaty poprowadzi: 

Anna Miodyńska, w Małopolskim Instytucie Kultury koordynuje program Kultura w rozwoju. Trenerka 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, mediatorka i animatorka społeczna. Od wielu lat z 

przyjemnością bywa na festynach (bliskich i dalekich).  

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i 

odesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. 

Krasickiego 18 I.p, 30-503 Kraków lub przesłanie go faksem lub mailem na adres: fax (12) 412-15-24, 

e-mail bartosz.rodacki@bis-krakow.pl Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 listopada 2013r.  

 

Serdecznie zapraszamy! 
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