MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
Children and Youth’s Creativity
“Culture Connect”
SARAJEWO - BOŚNIA I HERCEGOWINA
Sierpień 27 - 31, 2017
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z
lokalnymi władzami smorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi
zespołami ludowymi. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz
międzynarodowych mediów. Prezydenci miast, z których pochodzą uczestnicy
lub ich zastępcy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora.
Sarajewo – dobrze rozwija się tu przemysł turystyczny i usługowy dzięki licznie
przyjeżdżającym rokrocznie turystom. Sarajewo jest atrakcyjnym miejscem przez
cały rok - i latem i zimą. Miasto jest pełne znanych miejsc, które warto zobaczyć;
w tym Avaz Twist Tower, który jest najwyższym budynkiem w Sarajewie i skąd
można zobaczyć piękną panoramę miasta.

PROGRAM

1 dzień- 27/08 Przyjazd do Sarajewa. Zameldowanie w wybranym hotelu. Spotkanie z
przedstawiciuelami zespołów. Czas wolny. Warsztaty. Kolacja. Nocleg.
2 dzień - 28/08 Śniadanie. Czas wolny. Parada i ceremonia otwarcia festiwalu Występy
uczestników. Kolacja. Nocleg.
3 dzień -29/08 Śniadanie. Czas wolny. Możliwość zorganizowania wspólnego czasu dla
grup. Występy uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu i wręczenie nagród. Kolacja.
Nocleg.
4 dzień - 30/08 Śniadanie. Czas wolny. Możliwość zorganizowania wspólnego spotkania
dla grup. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności sportowych. Wycieczki
fakultatywne – możliwość zwiedzania miasta. Kolacja. Nocleg.
5 dzień - 31/08 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.
CENA ZA OSOBĘ:

Hotel Bistrica

***

Zameldowanie: 27.08 - Wymeldowanie: 29.08
Zameldowanie: 27.08 - Wymeldowanie: 30.08
Zameldowanie: 27.08- Wymeldowanie: 31.08

Dom studencki

Cena za dzień
Cena za dzień+ śniadanie, kolacja

52€
78€
104€
10€
17,50€

CENA OBEJMUJE:

• Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu- trzy- lub czteroosobowych
pokojach z niepełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja)
 Opłata za uczestnictwo w festiwalu
 Opieka podczas trwania festiwalu
 Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
CENA NIE ZAWIERA:

• Wycieczki fakultatywne
• Wydatki osobiste i inne opłaty nieobjęte programem festiwalu
WARUNKI:

 Zespół może wystąpić przy muzyce na żywo lub odtwarzanej z CD
 Każda grupa jest zobowiązana do przyniesienia flagi narodowej.
 Zespoły mogą otrzymać zgode na sprzedaż tradycyjnych produktów lub innych
rzeczy. Należy o tym poinformować organizatora w momencie rejestracji
zespołu na festiwal.
 Najlepszy występ na festiwalu zostanie wyróżniony i nagrodzony.


UWAGI!

• Dodatkowa opłata za pokój dwuosobowy (za dzień, za osobę): 5€
• Lotnisko - hotel - lotnisko + przewóz na festiwal: 300€ za grupę
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji
wycieczek lub poszczególnych pozycji z programu, ze względu na obiektywnie
uzasadnione okoliczności.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
office@mediteranian-folklore-festivals.org
Kostas Leivadiotis: +381114076490, +381628754729

