
BAMBIFEST
Přes 20 let naplňujeme volný čas Vašich dětí!

17. a 18. květen 2019



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.



Soutěž KDO S KOHO

 Součástí programu je soutěž pro ZŠ z Ostravska.

 Soutěž „Kdo s koho“ je dovednostní a vědomostní hra

pro 6 dětí a jednoho zástupce, kteří reprezentují školu.

 Vítězné školy získají vouchery na nákup potřeb pro školu

a soutěžící děti odměny zakoupené pořadatelem či od

partnerů festivalu (knihy, vstupenky, hry apod.).



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.



RADAMOK, z.s.

 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.

 Všichni pořadatelé pracují na akci formou dobrovolnictví.

Všechny finanční prostředky, které se podaří získat, jsou

použity na zajištění akce (ne mzdy).



BAMBIFEST Ostrava 2018 v číslech

152 osob z 39 organizací prezentujících svou činnost ve stánku

během 47 vystoupení se na pódiu představilo 231 vystupujících, převážně dětí z 19 organizací

soutěže KDO S KOHO se zúčastnilo 198 dětí z 9 základních škol z Ostravska

BAMBIFEST navštívilo téměř 5 000 návštěvníků, převážně rodin s dětmi

festival připravují 4 zástupci RADAMOK, z.s. a na akci pomáhalo dalších 22 dobrovolníků

při organizaci festivalu v době konání bylo „odpracováno“ přes 600 dobrovolnických hodin

BAMBIFEST 2018 se konal v dalších 4 městech napříč Českou republikou



Partnerům nabízíme
Finanční dar/

typ plnění

do

4.000 Kč

nad

4.000 Kč

nad

10.000 Kč

nad

15.000 Kč

nad

25.000 Kč

vaše logo na webu festivalu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

vaše logo na letáku festivalu ✓ ✓ ✓ ✓

logo na banneru všech partnerů ✓ ✓ ✓ ✓

logo na pódiu (deska 60 x 60 cm) ✓
jedna z 

uvedených 

variant

✓ ✓

přímá prezentace na akci * ✓ ✓

předání cen – KDO S KOHO ✓ ✓

vámi dodaný banner v areálu ✓

užívání titulu „Generální partner“ ✓

prezentační akce na pódiu * dle domluvy

individuální plnění ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zajištění exkluzivity v dané oblasti dle domluvy dle domluvy dle domluvy

Nefinanční dar
vaše logo na webu festivalu +

dle individuální domluvy dle výše plnění

Při dlouhodobé spolupráci možnost individuální domluvy.

* Prezentace na akci a pódiu je podmíněna uskutečňováním aktivity pro děti



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.

 Přes 20 let nabízíme dětem to nejlepší.



BAMBIFESTy v ČR



Za tým organizátorů

Martin Orlík

fundraising, produkce

hlavní koordinátor festivalu BAMBIFEST Ostrava 

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10, Ostrava – Hrabůvka 700 30

E: morlik@radamok.cz

T: +420 777 060 218

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


