
 

XXX - FESTIWAL POEZJI ŚPIEWANEJ 
„MIMOZA - 2022” 

 

Termin Festiwalu: 03-04 grudnia 2022 r. 

Miejsce Festiwalu:  Ośrodek Fundacji Hobbit pl. Św. Macieja 5a, 50-244 Wrocław 

Impreza adresowana jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, młodzieży starszej i 

dorosłych. 

Celem Festiwalu jest rozbudzenie zainteresowań kulturą muzyczną, poezją i literaturą oraz 

zachęcenie do twórczości własnej,.... 

WYSTĘP 

Zespoły powinny liczyć nie więcej niż 8 osób. Jury dopuszcza akompaniament 

prostych instrumentów muzycznych tj. gitara, flet, itp. Istnieje również możliwość 

odtworzenia podkładu muzycznego na płytach CD lub mp3, fortepian będzie dostępny na 

scenie. Solista, zespół wokalny, uczestniczący w Festiwalu przygotowuje trzy utwory. W 

konkursie wykonawcy prezentują dwa, trzeci na życzenie Jury. W ramach festiwalu 

wykonawcy prezentują dowolny utwór z poezji polskiej lub zagranicznej śpiewany w 

języku polskim. 

Wykonawcy oceniani będą w trzech grupach wiekowych, 

I             -Grupa-7-10 lat, 

II            -Grupa-11-12 lat 

III           -Grupa-13-15 lat, 

IV          -Grupa-16 i więcej lat 

 

NAGRODY 

Najlepszym zespołom i solistom jury przyzna symboliczne nagrody. Przewidziane są też 

nagrody specjalne. 

 

REKRUTACJA 

      Podstawą udziału jest dostarczenie zgłoszenia, które należy przesłać (lub o dowolnej 

porze dnia wrzucić do skrzynki pocztowej przy drzwiach Fundacji) do  01 grudnia 2022 roku 

na adres: 

Fundacja "HOBBIT" 

Pl. Św. Macieja 5A 50-244 Wrocław 

z dopiskiem MIMOZA ‘2022 

lub mailowo: biuro@fundacja-hobbit.pl 

 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

            1. Nazwę zespołu /Imię i nazwisko solisty/ Grupa wiekowa 

            2. Imiona i nazwiska członków zespołu/Imię i nazwisko akompaniatora 

            3. Imię i nazwisko osoby prowadzącej zespół/solistę 

            4. Adres i telefon kontaktowy 

            5. Tytuły piosenek z informacją, kto jest autorem muzyki i tekstu. 

 



INNE INFORMACJE 

Wykonawcy, przedstawiciele szkół, klubów, przyjeżdżają wraz z opiekunem na własny koszt. 

Uczestnikom spoza Wrocławia organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia. 

Informacji dotyczącej festiwalu udziela: 

*Krzysztof Bojda-Fundacja "Hobbit"  

-tel. 71 321 01 77 g.15.30-20.00 pon-pt;   

-tel. kom 604 609 504 

-e-mail: biuro@fundacja-hobbit.pl 

 

PROGRAM FESTIWALU „MIMOZA” 

Sobota 03.12.2022 r. 

1.  Od 09.00 do 11.30 – próby mikrofonowe 

2.  Od 12.00 do 15.30 przesłuchania grup młodszych (czas, z uwagi na ilość 

występujących, może ulec zmianie) 

3.  Od 15.45 do ?– Przesłuchania grup starszych 

 

Niedziela 04.12.2022 r. 

1. Od 14.00 do ? koncert laureatów 

 

Informacje dodatkowe: 

PRAWA AUTORSKIE i RODO. 

1. Osoby, które wchodzą w skład zespołu lub solista oświadczają, że wyrażają zgodę na 

użycie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska, adresu i telefonu w akcjach 

promocyjnych i informacyjnych, dotyczących Festiwalu MIMOZA. 

2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem 

(foto, audio, video itp.) z Festiwalu, w tym sprzedaży praw do emisji w TV i innych środkach 

masowego przekazu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

2. Wysłanie zgłoszenia na adres Fundacji Hobbit jest równoznaczne z akceptacją 

powyższego regulaminu. 

 

W przypadku ograniczeń spowodowanych Covid 19…  

Jeśli nie będzie ograniczeń wszystkie występy odbywają się na żywo przed Jury, a 

zgłoszenia mailowe plików z nagranymi utworami i nośniki pamięci, nie będą 

przyjmowane. 

Co należy zrobić, aby wziąć udział w tegorocznym Festiwalu w przypadku ogłoszenia 

ograniczeń: 

• Wykonawcy nagrywają swój występ w formie „video” - dowolnym urządzeniem – 

telefonem komórkowym, kamerą, aparatem z możliwością kręcenia filmów, …Format 

nagrania powinien być odtwarzany w „Windows Media Player”. Solista, zespół 

wokalny, uczestniczący w Festiwalu przygotowuje dwa utwory. Kategorie utworów 

obejmują: piosenka autorska lub dowolny utwór z poezji polskiej lub zagranicznej 

śpiewany w języku polskim. 

mailto:biuro@fundacja-hobbit.pl


• Nagrany materiał należy dostarczyć na PenDrive do dnia 01.12.2022 r. do biura 

Fundacji Hobbit 50-244 Wrocław pl. Św. Macieja 5A lub przez internet. Biuro czynne 

od 15.30 do 20.00. Jeśli będzie to przesyłka pocztowa - decyduje data wpływu 

materiału do Fundacji Hobbit. Dodatkowo do materiału należy dołączyć plik w 

formacie Word z informacjami identyfikacyjnymi: 

1. Grupa wiekowa – wiek najstarszej osoby w zespole decyduje o przynależności do 

grupy wiekowej – nie dotyczy osoby, która akompaniuje. 

2. Nazwę zespołu /Imię i nazwisko solisty. 

3. Imiona i nazwiska członków zespołu/Imię i nazwisko akompaniatora. 

4. Imię i nazwisko osoby prowadzącej zespół/solistę. 

5. Adres i telefon kontaktowy, email. 

6. Tytuły piosenek z informacją, kto jest autorem muzyki i tekstu. 

 

Realizacja Festiwalu: 

• Materiał, po uporządkowaniu na poszczególne grupy wiekowe w 

dniu 03.12.2022 będzie odsłuchany przez Jury. 

• W dniu 04.12.2022 zostaną ogłoszone wyniki Festiwalu, które będą wyeksponowane 

na stronie www.fundacja-hobbit.pl po koncercie laureatów. 

Wysyłane nośniki będą do zwrotu w biurze Fundacji.  

 

Zapraszamy 

 Krzysztof Bojda – Fundacja Hobbit 

 

http://www.fundacja-hobbit.pl/

