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3. ročník 

Květen 2017 



Co je to BAMBIFEST 

 BAMBIFEST je největší přehlídka organizací a skupin 

naplňujících volný čas dětí a mládeže. 

 



Cíl festivalu 

 Nabídnout dětem a rodičům širokou nabídku zájmových 

kroužků a oddílů. Poskytnout těmto oddílům atd. možnost 

prezentovat svou činnost široké veřejnosti zdarma a 

s dostatečnou podporou od pořadatelů festivalu.  

 Díky BAMBIFESTu mají děti možnost vybrat si tu nejlepší 

volnočasovou aktivitu. Vstup na akci je zdarma. 

 Cílovou skupinou jsou děti ve věku 0 – 18 let a rodiče 

těchto dětí. 

 



Pořadatel/koordinátor 

 Koordinátorem BAMBIFESTu pro celou ČR je Rada dětí 

a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s., která dohlíží 

na pořádání všech BAMBIFESTů v ČR, kde každé město 

má vlastní pořadatelskou organizaci a tým organizátorů. 



Rada dětí a mládeže Moravskoslezského 

kraje, z.s. - RADAMOK 

 Je dobrovolné sdružení, které hájí oprávněné zájmy dětí 

a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji 

mladých lidí. 

 Hlavním posláním je zajišťovat členským organizacím 

zázemí pro jejich aktivity, napomáhat jim v jejich 

činnostech a poskytovat právní, ekonomický a metodický 

servis. 

 Se svými vlastními dobrovolníky organizuje řadu větších 

akcí jako jsou Dny Země, taneční přehlídky nebo třeba 

BAMBIFEST. 



Místa konání 

 19. 5. – 20. 5. 2017 

 Blansko 

 České Budějovice 

 Ostrava 

 25. 5. 2017 

 Náchod 

 26. 5. 2017 

 Krnov 

 27. 5. 2017 

 Třinec 



BAMBIFEST ČR v číslech 

 160 zapojených organizací 

 téměř 2 000 vystupujících dětí na pódiích 

 stovka dobrovolníků na pořádání festivalů 

 až 20 000 návštěvníků na 6 BAMBIFESTech 



Partnerům nabízíme 

 Umístění loga na plakátech, webu a dalších 

propagačních materiálech festivalu, 

 umístění loga na pódiu přímo v areálu akce, 

 možnost prezentační akce na pódiu, 

 prostor pro prezentaci Vaší společnosti ve stánku během 

festivalu. 

 Možnosti propagace se odvíjí od výše sponzorského 

daru. Samozřejmě můžeme nabídnout prostor na 

propagaci ve všech místech konání, a to napříč celou 

Českou republikou. 



BAMBIFEST 

 BAMBIFEST je největší přehlídka organizací a skupin 

naplňujících volný čas dětí a mládeže. 

 Podpořte akci, kde si děti mohou na jednom místě vybrat 

oddíl či kroužek, ve kterém budou trávit svůj volný čas. 

 Přijďte, zeptejte se skutečných vedoucích a vyberte 

dětem aktivitu, která je opravdu baví. 

 Již 18 let nabízíme dětem to nejlepší. 



BAMBIFESTy v ČR 

 



Za tým organizátorů připravil 

 

Martin Palička - místopředseda RADAMOK 

 

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. Na Mýtě 1556/10, Ostrava - Hrabůvka700 30 

 

E: mpalicka@radamok.cz 

T: +420 777 060 218 

W: www.radamok.cz, www.bambifest.cz 

 


