
Program Międzynarodowego Festiwalu-Konkursu 
 

"Zimowa bajka" (4.01-9.01.2019) 
 

 
 Festiwale konkursy międzynarodowego forum młodzieży to najbardziej ambitne wydarzenie 
kultury młodzieżowej w Europie. 
Festiwale-konkursy mają 15-letnią tradycję najlepszych scen w Europie. 

 
Festiwale odbywają się pod ochroną i      
pogrzebem: 
 
● Disneyland, Paryż 
 
● Firma Cruise MSC 
 
● Urząd Miasta miast goszczących festiwal 

 
 

 
 



Główna pozycja festiwali międzynarodowych konkursów: 
Ekskluzywne nagradzanie wszystkich Laureatów grantami 

Od 500 do 10000 EUR za udział 
W festiwalu "Sympathies of Europark" w Disneylandzie 

 
 
W festiwalu rejsów "World of Youth" w krajach śródziemnomorskich 
 
Na luksusowych liniowcach MSС, COSTA 
 
Każda drużyna ma do wyboru miasto zakwaterowania: 
 
Praga, Pilzno, Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie 
 
Wybór pakietu festiwalowego: Wiedeń - Praga - Pilzno - Karlowe Wary - 
 
Mariańskie Łaźnie - Norymberga 
 
Wybierz hotel 3 * lub hotel 4 * 
 
Możliwość otrzymania 20% zniżki na pełną 6-dniowy pakiet lub skróconą 5-dniowy pakiet 
 
* Komitet Organizacyjny może wprowadzać zmiany do programu, zachowując wszystkie          
uzgodnione działania. 
 
PROGRAM 
 
Dzień 1, 4 stycznia 
 
Spotkanie grup przez koordynatorów festiwalowych. 
 

Wycieczka w miastach spotkania grupowego. 
 
 
● W Wiedniu: Wiedeń - miasto rozkoszy:       
niesamowita kawa, słynne ciasto "Sacher" i      
"Strudel", wiedeńska opera, pompatyczne    
pałace i pomniki. Duch luksusu, święta są       
przenoszone przez wieki i podjęte przez      
nowoczesność. Architektura i historia Wiednia     
są fascynujące i intrygujące, nie można niestety       
zachwycać! 

 
● W Pradze: najbardziej mistyczne miasto, w którym historia i bajka ożywają w tym samym               
czasie: Zamek Praski, Stare Miasto, Most Karola Mala Strana. 
 



● Norymberga: Wycieczka po Norymberdze, mieście, które uderza w wyobraźnię. W           
Norymberdze znajduje się wiele atrakcji, muzeów i bardzo niedrogich sklepów. Na           
centralnym rynku widać piękny kościół Frauenkirche, na którego zegarku w południe           
zaczynają się poruszać postacie i życzę sobie blisko magicznej fontanny. Bawarski lunch (za             
dodatkową opłatą 15 EUR). Zakupy z możliwością zakupu słynnych pierników          
norymberskich itp. 
Zakwaterowanie w wybranych hotelach lub hotelu tranzytowym na granicy Republiki          
Czeskiej - Austrii. 
 
Obiad. 
Nocleg w hotelu. 
 
Dzień 2, 5 stycznia 
 
● Śniadanie 
 
● Zapoznanie się z zabytkami wybranych miast noclegowych. 
 
● Praga: Jeśli wycieczka była w dniu przyjazdu, możesz wybrać za dodatkową opłatą (25/29              
EUR) wycieczkę do otaczającego zamku z lunchem lub wycieczką wyjazdową. 
 
● Pilzno: Nowy sezon festiwali zapozna Cię z okresem pierwszej Republiki Czeskiej.            
Poznasz niesamowitą historię kultury w tym okresie. Historyczne centrum miasta zapozna           
Cię z średniowiecznymi epitetami Pilzna. Nie zrobi tego 
 
bez historii o alchemikach króla Rudolfa II. Ważną częścią wycieczki będzie wizyta w Pilznie              
ZOO, które znajduje się w centrum miasta. Niezależnie (za opłatą) można odwiedzić            
interaktywne muzeum przyszłej "Technomanii", muzeum piwa, w którym piwowar         
średniowieczny zachował się w lochach. Muzeum Zabawek, w którym nie tylko ogląda się,             
ale tworzy bajkowe bajki, Park Dinozaurów znajduje się bezpośrednio w ZOO. 

 
 
● Karlovy Vary: najbardziej znany kurort w       
Republice Czeskiej, który leczy od czasów      
Karola IV. To było przez tego wybitnego       
króla, że to cudowne uzdrawiające miasto      
zostało założone. Od początku XIX wieku      
Karlovy Vary stało się prestiżowym     
kurortem, w którym odzyskuje się elita      
kulturalna, polityczna i intelektualna z     

całego świata. Mianowicie, funkcja ta jest związana z wieloma historycznymi miejscami w            
mieście. Szczególną uwagę zajmuje Karlovy 
 
Vary Kolumnady, źródła, fabryki kryształów i porcelany oraz słynna fabryka "13 źródła" -             
Bekher. Dobrze się w takim ośrodku oznacza cieszyć się harmonią i pięknem, czuć się              
najlepiej, jak to jest możliwe dla duchowego i fizycznego wypoczynku. 



 
● Mariańskie Łaźnie: starannie wypielęgnowane parki, piękna architektura historyczna,         
kolonijki i wiele źródeł leczniczych już od 200 lat należy do najlepszych ośrodków w Europie.               
W tym ośrodku dla Ciebie: śpiewanie fontann, park miniatur wszystkich zabytków Republiki            
Czeskiej, nowoczesne kompleksy sportowe, kolejka linowa i wspaniałe zabiegi odnowy          
biologicznej i powietrza. 
 
● Kolacja w hotelu. 
 
Dzień 3, 6 stycznia 
 
● Śniadanie 
 
● Przeprowadzka do Pragi 
 
● Konkurs i koncert galowy na najlepszej scenie w Pradze: 
 
● Teatr Karlin lub Teatr Hibernii lub Europejskie Centrum Kongresowe (Wyszehrad). 
 
● Kolacja w hotelu 
 
 
Dzień 4, 7 stycznia 
 
● Śniadanie. 
 
● Koncert galowy i uroczyste nagradzanie w jednej z najlepszych scen Plze сцен. 
 
● Zwiedzanie wyjątkowego Zoo w Pilźnie. W wolnej chwili (za opłatą) zwiedzanie muzeów:             
historyczne muzeum piwa (średniowieczny browar), interaktywne muzeum Technomania,        
interaktywne muzeum zabawek. 
 
● Kolacja. 
 
● Dyskoteka. 
 
 
Dzień 5, 8 stycznia 
 
● Śniadanie. 
 
Wycieczki poza terenem miasta do wyboru: 
 
● Norymberga (39Eur); 
 
● Wycieczka do Karlowych Warów i Mariańskich Łaźni z obiadem w Pradze (25EUR); 



 
● Wycieczka do Karlowych Warów i Mariańskich Łaźni z lunchem w Plze ((20EUR); 
 
● Wycieczki do okolicznych zamków z obiadem (25Eur dzieci / 29Eur dorosłych) 
 
● Koncerty solowe (według wcześniej potwierdzonych próśb na 180 dni przed festiwalem). 
 
● Kolacja w hotelu. 
 
Dzień 6, 9 stycznia 
  
● Śniadanie. 
 
● Przeprowadzka na wycieczki do Pragi. 
 
● Praga (Kampa, Mala Strana, Ogrody Królewskie, mini kopia 
 
Wieża Eiffla) lub Praga Classicalexcursion: Zamek na Hradczanach + Stare Miasto - 25EUR             
(rejs statkiem z obiadem) 
 
● Wyjazd na granicę lub na lotnisko. 
 
 
CENY MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ZIMOWEGO WALKI MULTI-JANE: 
 
Opłata festiwalowa: 
 
● 35 euro / na uczestnika (dla grup do 21 osób) 
 
● 30 euro / na uczestnika (dla grup po 21 osób) 
 
● 100 euro / dla duetów i solistów 
 
● W przypadku uczestnictwa w innej kategorii - dodatkowa opłata dla grup: 20 euro / za                
osobę, dla solistów w kategorii z grupą: 30 euro / osoba lub kilka indywidualnych nominacji -                
80 euro. 
 
Wszystkie opłaty są płatne na wniosek, nie później niż 15 sierpnia 2018 r. Na              
Międzynarodowe Forum Młodzieży 
 
Opłata za uczestnictwo podlega zwrotowi. 
 
Dodatkowe wydatki: 
 
 
Standardowy pakiet festiwalu Zakwaterowanie i pakiet wycieczek 5 nocy / 7 dni: 



 
222 euro / cena z 20% zniżką 178, - euro za uczestnika (dzieci i studenci do 18 lat) 
 
226 euro / cena z 20% zniżką 186, - euro dla 1 uczestnika (dorośli i osoby towarzyszące) 
 
 
 
 
Uwaga. Zniżka dotyczy wcześniej złożonych wniosków i może zostać wycofana w dowolnym            
czasie, według uznania organizatorów. 
 
Zniżki nie można wypłacić, jeśli wniosek zostanie potwierdzony i zostanie wniesiona opłata            
rejestracyjna. 
 
Dodatkowa opłata za zakwaterowanie w hotelu 4 * - 35 Eur za cały okres w pokojach                
2-osobowych, z terminowymi wnioskami złożonymi. 
 
CENA ZAWIERA / Pakiet Standard Festival: 
 
• Udział w festiwalu-konkursie Winter Fairy Tale 
 
• Dwa koncerty - występy festiwalowe; 
 
• Konkurencyjna konkurencja; 
 
• Galowy koncert z ceremonią wręczenia nagród; 
 
• Odznaka festiwalowa dla każdego uczestnika; 
 
• Wykorzystanie środków technicznych teatrów i miejsc do występów podczas prób i            
występów w okresie przypisanym każdej z uczestniczących grup; 
 
• Wsparcie techniczne sceny i sprzętu podczas prób i występów; 
 
• Certyfikaty i puchary od organizatorów konkursów; 
 
• Listy z podziękowaniami dla choreografów i sponsorów na oficjalnej broszurze Republiki            
Czeskiej; 
 
• towarzyszyć delegatowi / tłumaczowi rosyjskojęzycznym, który będzie towarzyszył grupie          
przez większość pobytu i monitorował realizację programu; 
 
• Dyskoteka dla uczestników; 
 
• Pakiet festiwalowy wycieczek; 



• Zakwaterowanie w hotelu *** (zakwaterowanie 3-4-osobowe) / **** (zakwaterowanie dwu-           
lub trzyosobowe) w Pradze lub w Plze или lub Karlovy Vary lub Mariánské Lázně - 5 nocy; 
 
• 5x śniadanie; 
 
• 5x obiad; 
 
• Spotkania VIP liderów grup z kierownictwem Międzynarodowego Forum Młodzieży i           
członkami jury; 
 
• Bilety na ceremonię wręczenia nagród i finałowy koncert galowy w Pradze; 
 
CENA NIE ZAWIERA / Pakiet Standardowy: 
 
• Transport z Twojego kraju do Czech lub Austrii iz powrotem; 
 
• Transfer z lotnisk i dworców kolejowych do hotelu iz powrotem; 
 
• Grupy transportowe / autobusowe; 
 
• Specjalne napoje podczas posiłków (z wyjątkiem wody); 
 
• Ubezpieczenie; 
 
• Opłata za wizę; 
 
• Wszyscy uczestnicy, którzy chcą zostać w pokoju dwuosobowym lub pokoju           
jednoosobowym w hotelu 3 *, muszą uiścić dodatkową opłatę za DBL (25 / 35 Eur) / SNGL                 
(35 / 75 Eur), w zależności od hotelu. 
 
• Wszyscy uczestnicy, którzy chcą zakwaterować pokój dwuosobowy lub pokój          
jednoosobowy w hotelu 4 *, muszą uiścić dodatkową opłatę za DBL (35 / 55 Eur) / SNGL                 
(50/80), w zależności od hotelu. 
 
• Obiady są płatne dodatkowo 5 / 15 Eur / 1 lunch na osobę. (zależy od miasta i czasu                   
wstępnego zamówienia), z wyjątkiem dodatkowych wycieczek, w których posiłki wliczone są           
w cenę. 
 
• Rejs z obiadem na statku na rzece Wełtawie (Praga) (opcjonalnie za dodatkową opłatą 25               
euro za osobę) 
 
• Wycieczka do Karlowych Warów i Mariánské Lázně z lunchem w Pradze (25 EUR); 
 
• Wycieczka do Karlowych Warów i Mariánské Lázně z lunchem w Plze (20 Eur); 
 
• Wycieczki do okolicznych zamków z obiadem (25 Eur dzieci / 29 Eur dorosłych) 



 
• Wycieczka do Norymbergi (Niemcy). (opcjonalnie za dodatkową opłatą 39 euro za osobę).             
O każdej porze roku dzieci i dorośli mogą korzystać z atrakcji wodnych, zjeżdżalni, wielu              
basenów i saun 
 
• W Crystal Palm Beach, Norymberga (dzieci 15 EUR / do 15 lat / 21 Eur dorosłych) 
 
• Wyjazd autobusem do interesujących miejsc historycznych, według własnego uznania          
(zamek Karlštejn, zamek Cesky Sternberk, miasto Kutná Hora lub praskie zoo, zamek            
Loket). (opcjonalnie za dodatkową opłatą) 
 
• Zakwaterowanie w Norymberdze (za dodatkową opłatą) 
 
• Wycieczka do kompleksu rozrywkowego Tropical Islands (opcjonalnie za dodatkową          
opłatą) 
 
 
Oferta specjalna / pakiet pakietowy 4 noce / 5 dni: 
 
178 Eur / 149 Eur Cena z 20% zniżką, - euro za uczestnika (dzieci i studenci poniżej 18 lat) 
 
188 Eur / 157 EUR Cena z 20% zniżką, - EUR dla 1 uczestnika (dorośli, osoby towarzyszące                 
i towarzyszące) 
 
CENA ZAWIERA / Oferta specjalna Pakiet festiwalowy: 
 
• Udział w festiwalu-konkursie Winter Fairy Tale 
 
• Dwa koncerty - występy festiwalowe; 
 
• Konkurencyjna konkurencja; 
 
• Zakwaterowanie w hotelu *** (zakwaterowanie 3-4 osobowe) / **** (dwa lub 
 
zakwaterowanie trzyosobowe) w Pradze lub w Pilźnie lub Karlowych Warach lub           
Mariańskich Łaźniach - 5 nocy; 
 
• 5x śniadanie; 
 
• 5x obiad; 
 
• Galowy koncert z ceremonią wręczenia nagród; 
 
• Odznaka festiwalowa dla każdego uczestnika; 
 



• Wykorzystanie środków technicznych teatrów i miejsc do występów podczas prób i            
występów w okresie przypisanym każdej z uczestniczących grup; 
 
• Wsparcie techniczne sceny i sprzętu podczas prób i występów; 
 
• Certyfikaty i puchary od organizatorów konkursów; 
 
• Listy z podziękowaniami dla choreografów i sponsorów na oficjalnej broszurce Republiki            
Czeskiej; 
 
• Dyskoteka dla uczestników; 
 
• Spotkanie i kolacja liderów grup z kierownictwem Międzynarodowego Forum Młodzieży i            
jury; 
 
• Bilety na ceremonię wręczenia nagród i finałowy koncert galowy w Pradze; 
 
CENA NIE ZAWIERA / Oferta specjalna pakietu festiwalowego: 
 
• Transport z Twojego kraju do Czech iz powrotem; 
 
• Transfer z lotnisk i dworców kolejowych do hotelu iz powrotem; 
 
• Grupy transportowe / autobusowe; 
 
• Specjalne napoje podczas posiłków (z wyjątkiem wody); 
 
• Ubezpieczenie; 
 
• Opłata za wizę; 
 
• towarzyszyć delegatowi / tłumaczowi anglojęzycznemu, który będzie towarzyszył grupie          
przez większość pobytu i monitorował realizację programu; 
 
• Pakiet festiwalowy wycieczek; 
 
 Dodatkowy pakiet wycieczek; 
 
Wszyscy uczestnicy, którzy chcą zostać w pokoju dwuosobowym lub pokoju          
jednoosobowym, muszą uiścić dodatkową opłatę za DBL / SNGL; 
 
Obiady są płatne dodatkowo 5 / 15 Eur / 1 lunch na osobę. (zależy od miasta i czasu                  
wstępnego zamówienia), z wyjątkiem dodatkowych wycieczek, w których posiłki wliczone są           
w cenę. 
 



Rejs z obiadem na statku na rzece Wełtawie (Praga) (opcjonalnie za dodatkową opłatą 25               
euro za osobę) 
 
Wycieczka do Karlowych Warów i Mariánské Lázně z lunchem w Pradze (25 EUR); 
 
Wycieczka do Karlowych Warów i Mariánské Lázně z lunchem w Pilźnie (20 Eur); 
 
Wycieczki do okolicznych zamków z obiadem (25 Eur dzieci / 29 Eur dorosłych) 
 
Wycieczka do Norymbergi (Niemcy). (opcjonalnie za dodatkową opłatą 39 euro za osobę). O             
każdej porze roku dzieci i dorośli mogą korzystać z atrakcji wodnych, zjeżdżalni, wielu             
basenów i saun 
 
W Crystal Palm Beach, Norymberga (dzieci 15 EUR / do 15 lat / 21Eur dorosłych) 
 
Wyjazd autobusem do interesujących miejsc historycznych według własnego uznania         
(zamek Karlštejn, zamek Cesky Sternberk, miasto Kutná Hora lub praskie zoo). (opcjonalnie            
za dodatkową opłatą) 
 
Zakwaterowanie w Norymberdze (za dodatkową opłatą) 
 
Wycieczka do kompleksu rozrywkowego Tropical Islands (opcjonalnie za dodatkową opłatą) 
 
Darmowe miejsca w międzynarodowym konkursie choreograficznym "Zima Bajka": 
 
Pakiet uczestnictwa / zakwaterowania jest bezpłatny dla jednej szkoły lub lidera grupy, jeśli             
grupa składa się z 20 lub więcej osób 
 
Pakiet "Uczestnictwo / zakwaterowanie" jest bezpłatny dla trzech grup szkolnych lub           
grupowych w przypadku, gdy grupa składa się z 45 osób lub więcej 
 
Jeśli grupa składa się z 10 lub więcej osób, lider / wychowawca ma 50% 
 
Dodatkowe usługi: 
 
Obiady są płatne dodatkowo 5 / 15Eur / 1 lunch na osobę. (zależy od miasta i czasu                 
wstępnego zamówienia), z wyjątkiem dodatkowych wycieczek, w których posiłki wliczone są           
w cenę. 
 
Rejs z obiadem na statku na rzece Wełtawie (Praga) (opcjonalnie za dodatkową opłatą 25              
euro za osobę) 
 
Wycieczka do Karlowych Warów i Mariánské Lázně z lunchem w Pradze (25EUR); 
 
Wycieczka do Karlowych Warów i Mariánské Lázně z lunchem w Plze (20Eur); 
 



Wycieczki do okolicznych zamków z obiadem (25Eur dzieci / 29Eur dorosłych) 
 
Wycieczka do Norymbergi (Niemcy). (opcjonalnie za dodatkową opłatą 39 euro za osobę). O             
każdej porze roku dzieci i dorośli mogą korzystać z atrakcji wodnych, zjeżdżalni, wielu             
basenów i saun 
 
W Crystal Palm Beach, Norymberga (dzieci 15 EUR / do 15 lat / 21Eur dorosłych) 
 
Wyjazd autobusem do interesujących miejsc historycznych według własnego uznania         
(zamek Karlštejn, zamek Cesky Sternberk, Kutná Hora (koło Pragi) lub zamek Loket            
(fantazyjne Karlowe Wary)). (opcjonalnie za dodatkową opłatą) 
 
Zakwaterowanie w Norymberdze (za dodatkową opłatą) 
 
Wycieczka do kompleksu rozrywkowego Tropical Islands (opcjonalnie za dodatkową opłatą) 
 
Usługi transportowe / transfery z lotniska; 
 
Oryginalne zdjęcia z zawodów, koncert galowy i ceremonia wręczenia nagród na płycie CD /              
pamięci flash; 
 
Usługi fotograficzne podczas wycieczek / wycieczek. Sesje zdjęciowe dla grup i solistów; 
 Koncertarz; 
 
Stylista (makijaż i fryzura); 
 
Zajęcia mistrzowskie od czeskich i niemieckich artystów 
 
UWAGA! Klasa mistrzowska, która jest uwzględniona w festiwalu, będzie odwiedzana          
wspólnie przez wszystkich uczestników. Możesz zamówić oddzielną klasę master za          
dodatkową opłatą: 
 
Indywidualna klasa mistrzowska 150 euro / 1 godzina 
 
Grupa Master klasy 350 euro / 1,5 godziny 
 
Tłumacz (osoba towarzysząca w języku grupy); 
 
☝ Komitet organizacyjny może wprowadzać zmiany do programu, zachowując wszystkie          
uzgodnione działania. 
 
MIĘDZYNARODOWE FORUM MŁODZIEŻY 
 
Tel: +420 222 240 697, + 420 267 911785; Mob./Viber/WhatsApp/ WeChat: +420 773 170              
954 
 



E-mail: artmarket@praha-cz.net; festival@praha-cz.net 
 
 

 


