
Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy 
zaprasza do udziału w 41. edycji planowanej  
w formie hybrydowej i realizowanej zgodnie  
z obowiązującym w tym czasie reżimem 
sanitarnym.  Festiwal obejmuje dokonania 
młodych twórców, przede wszystkim uczniów szkół 
ponadpodstawowych we wszystkich, nie tylko 
tradycyjnych, dziedzinach sztuki. Poszukiwania 
repertuarowe, tematyczne i formalne nie są niczym 
ograniczone  
w myśl pamiętnej frazy z „Wesela” Wyspiańskiego 
„Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi 
snach...” Jedyne kryterium to wartość artystyczna 
prezentacji.  

Dokonania w dziedzinie teatru, muzyki tańca 
planujemy pokazać w SCENIE „i”, z udziałem 
publiczności. Propozycje umownie zwane sztukami 
wizualnymi (plastyka, film, fotografia i inne,  
a także literatura i dziennikarstwo) zaprezentujemy 
w Internecie: na stronie MDK www.mdk.krakow.pl, 
fanpageu na Facebooku https://www.facebook.com/MDKBursa/  
i festiwalowym kanale na YouTube. 

Oceny dokonywać będzie interdyscyplinarne 
Jury powołane przez organizatorów.  

 

W wypadku zaostrzenia reżimu 
sanitarnego wykluczającego bezpośrednie 
działania z publicznością, wszystkie prezentacje 
Festiwalu zostaną przeniesione do Internetu. 

Wymogi regulaminowe 
 SCENICZNE prezentacje: teatralne do 40 minut, 

taneczne do 20, muzyczne do 6.  
 FILM – do 20 minut (dłuższe po uzgodnieniu  

z organizatorem) 
 PLASTYKA do 3 prac w jednej kategorii, 

FOTOGRAFIA do 3 pojedynczych zdjęć,  
cykle do 5 sztuk. 

 LITERATURA PIĘKNA poezja do  
5 wierszy, 1 cykl nielimitowany; proza  
1 forma w gatunku, w wypadku powieści 
fragment nie dłuższy niż 20 stron. 

 DZIENNIKARSTWO do 2 propozycji  
w jednym gatunku. 

Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub 
przez szkołę czy placówkę. W wypadku 
uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda 
rodziców.  

Warunkiem udziału jest przesłanie na 
mdk@mdk.krakow.pl karty zgłoszenia oraz 
cyfrowej wersji propozycji, także form 
scenicznych. Zgłoszenia oraz pliki - w wersji do 
pobrania nazwane imieniem i nazwiskiem lub 
tytułem prosimy przesłać do 12 maja. (otrzymanie ich 
potwierdzamy wiadomością zwrotną). 
Kontakt mailowy we wszystkich sprawach 
mdk@mdk.krakow.pl   

WAŻNE DATY:  
12 maja 2021 mija termin zgłoszeń i przesyłania plików, do 12 maja prosimy również o kontakt 
wszystkich zainteresowanych próbami na scenie.• 18 maja 2021 harmonogram prezentacji •  
24 – 29 maja tydzień festiwalowy • Czerwiec 2021. GALA FINAŁOWA. Ogłoszenie werdyktów, 
prezentacja nagrodzonych. 

ZAPRASZAMY do włączenia się w 41. MAŁOPOLSKI FESTIWAL ARTYSTYCZNY 
MŁODZIEŻY w formule wymuszonej covidem. Młodym twórcom i jak mniemamy szerokiej rzeszy 
publiczności, dedykujemy przewrotną, ale głęboko prawdziwą sentencję Pabla Picassa „NIE 
ZROZUMIECIE SZTUKI, PÓKI NIE ZROZUMIECIE, ŻE W SZTUCE 1+1 MOŻE DAĆ 
KAŻDĄ LICZBĘ Z WYJĄTKIEM 2.”  

Organizatorzy 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy, os. Tysiąclecia 15, 31 - 606 Kraków, tel., 12 648 49 95  
e-mail: mdk@mdk.krakow.pl, www.facebook.com/MDKBursa  www.mdk.krakow.pl 

                             ____________________________________Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest karta zgłoszenia.  
INFORMACJA Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, przekazane nam  
w zgłoszeniu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 15. Celem przetwarzania danych osobowych podanych  
w karcie zgłoszenia jest realizacja 41. Małopolskiego Festiwalu Artystycznego Młodzieży. Informujemy, że: 1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą 
zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 2. Masz prawo do 
żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata. 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do udziału w festiwalu. 6. Administrator nie przewiduje 
profilowania na podstawie Twoich danych osobowych. 7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Twoja zgoda. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl 

 

 


