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Szanowni Państwo,
z przyjemnością pragniemy przedstawić Państwu ofertę sponsorską
i zachęcić do wsparcia Nadburzańskiego Festiwalu Teatrów dla
Dzieci GADUCHA. Jest to jedyny festiwal teatralny w naszym rejonie
promujący teatr dla dzieci. Będzie to impreza familijna
zapewniająca rozrywkę dla całych rodzin. W ubiegłym roku udało
nam się zorganizować po raz pierwszy festiwal, który pomimo
pandemii, okazał się sukcesem. W tym roku chcemy powtórzyć ten
sukces. Aby tak się zadziało potrzebujemy wsparcia takich firm jak
Państwa. Dlatego zapraszam Państwa do współpracy przy
organizacji tego wyjątkowego wydarzenia. Państwa wsparcie da
nam możliwość profesjonalnej orgaznizacji. Mamy nadzieję, że
nasza oferta sponsorska umożliwi Państwu znalezienie najbardziej
atrakcyjnej formy promocji, która pozwoli wzmocnić wizerunek
Państwa firmy.

 



18 spektakli
teatralnych

W programie festiwalu
znajdą się m.in. spektakle
lalkowe, teatr
przedmiotu, teatr ruchu,
pantomima, teatr
improwizacji, fireshow,
musical. Odbędą się
również dwa spektakle
skierowane do widzów
dorosłych oraz warsztaty
plastyczne i teatralne dla
dzieci.

ok. 3000 widzów

Głównymi odbiorcami
festiwalu są dzieci i
młodzież oraz ich 
 opiekunowie  (rodzice,
dziadkowie), którzy
zyskają możliwość
spędzenia czasu wolnego
z dziećmi.

2 dni festiwalowe

Festiwal rozpocznie się w
sobotę. Nastąpi wtedy
uroczyste otwarcie oraz
pierwsze spektakle.
Zakończenie nastąpi w
niedzielę wczesnym
wieczorem.

3 miejscowości

Sarnaki- główna
miejscowość festiwalowa.
Spektakle będą
prezentowane codziennie
od soboty do niedzieli.
Mierzwice- nadbużańska
miejscowość, w której
spektakl i warsztaty
odbędą się w sobotę.
Serpelice-nadbużańska
miejscowość, w której
spektakl i warsztaty
odbędą się w niedziele.
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12 zespołów
teatralnych

Na festiwalu
zaprezentują się artyści z
różnych stron Polski m.in.
Śląska, Warszawy,
Białegostoku, Pomorza.



Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci GADUCHA 2020

organizacja Dni Gminy Sarnaki , festynów (m.in. Festynu Patriotycznego „ Radośni i Niepodlegli” z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, Pożegnania

Lata w Sarnakach , Pikniku Naukowego.)

organizacja międzynarodowych turniejów szachowych
organizacja Dożynek Gminnych, Dożynek Powiatowych, Dożynek Diecezjalnych

od 2017 roku włączamy się w akcję Narodowego Czytania organizując wspólne czytanie w Parku Gminnym

organizacja imprez dla dzieci-Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Festiwal Piosenki Wakacyjnej, udział w ogólnopolskim projekcie " Lato w Teatrze-
Spektakl w namiocie cyrkowym"

Organizatorem Festiwalu jest Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach, samorządowa instytucja kultury z ponad 30- letnim doświadczeniem. Swoje działania

realizujemy poprzez organizację festynów, konkursów, festiwali, prowadzenie zespołów artystycznych, przedstawianie swego dorobku artystycznego w

gminie oraz poza jej granicami. Nasze doświadczenie potwierdzają licznie zorganizowane wydarzenia:

Gmina wiejska Sarnaki, położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w odległości 140 km od Warszawy. Od strony północnej naturalną
granicą z województwem podlaskim jest rzeka Bug. Od południa gmina graniczy z województwem lubelskim. Gmina obejmuje obszar 197,3 km2 , z czego ok.
36% stanowią lasy. W 32 sołectwach o zwartej i kolonijnej zabudowie mieszka 5542 mieszkańców, w większości trudniących się rolnictwem.Na terenie gminy
położona jest część Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu", który swoją unikalną przyrodą corocznie przyciąga tysiące turystów. Dlatego, też nasze
nasze działania mają na celu również promocję regionu.

Kilka słów o nas....



Sponsor Główny          Sponsor

Logo na Facebooku i stronie
internetowej Festiwalu oraz
Gminnego Ośrodka Kultury

Prezentacja działalności firmy na
Facebooku Festiwalu oraz
Facebooku GOK w Sarnakach

Logo na materiałach promocyjnych
– ulotki, drukowany program 
 festiwalu

Logo na plakatach promujących
Festiwal

Logo  sponsora w filmie
podsumowującym festiwal

wzmianka o sponsorze w filmie
podsumowującym festiwal

reklama wielkoformatowa Firmy na
terenie festiwalu w Sarnakach -
baner,balon reklamowy, windery

Wielokrotne odczytanie ze sceny
informacji  o udziale sponsora w
wydarzeniu 
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Pakiety sponsorskie

      Świadczenia 



Sponsor Główny          Sponsor

2021

Pakiety sponsorskie

      Świadczenia 

wymienienie sponsora w spocie
reklamowym w radio

zamieszczenie nazwy lub loga
sponsora w artykułach prasowych
dotyczących festiwalu

umieszczenie logo wraz z linkiem do
strony Sponsora na stronie startowej  
Festiwalu 

     Od 10 000 zł

Wszystkie przedstawione w ofercie działania promocyjne mogą
podlegać negocjacjom i modyfikacjom w zależności od Państwa

potrzeb. Szczegóły współpracy zostaną ustalone indywidualnie, a

zasady współpracy będzie regulowała umowa sponsorska.
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Ubiegłoroczni patroni i partnerzy



KONTAKT

Magdalena Rudnik

  Dyrektor Festiwalu
508 117 439

       goksarnaki@o2.pl

Biuro Festiwalu

                        Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach

ul. Teatralna 1, 08-220 Sarnaki

                                 (83)35991014
      goksarnaki@o2.pl
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FB/goksarnaki
FB/festiwalnadbugiem

www.goksarnaki.pl
www.festiwalnadbugiem.pl


