
 



REGULAMIN                                                                                                                                
V DOLNOŚLĄSKIEGO PRZGLĄDU ZESPOŁÓW LUDOWYCH 

„Kochanej Mamie” 

MOJĘCICE 2015 

 

 

1. CELE PRZEGLĄDU 
 

-  integracja zespołów ludowych z regionu  

-  popularyzacja wartości artystycznych i kulturowych wyrażonych w muzyce i pieśni 
ludowej 

-  promowanie regionalnej twórczości artystycznej 

-  prezentacja różnorodności repertuarowej 

 2. ORGANIZATORZY 

Stowarzyszenie  Miłośników Mojęcic „Dwór Mojęcice”, Mojęcice ul. Główna 5, 56-100 
Wołów, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 
Starostwem Powiatowym w Wołowie, Urzędem Miejskim w Wołowie  oraz Wołowskim 
Ośrodkiem Kultury w Wołowie. 

 3. TERMIN I MIEJSCE 

                 24.05.2015r., boisko sportowe w Mojęcicach, gmina Wołów, godz.13.00 

4. UCZESTNICTWO 

 udział zespołów na podstawie zgłoszenia skierowanego do organizatorów 

 kolejność występów ustalona poprzez losowanie po przyjęciu zgłoszeń 

 zgłoszenie należy przesłać do dnia: 10.05.2015 r. Ilość miejsc ograniczona 

 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  IMPREZY 
 

       -  zespół wykonuje dowolną ilość utworów wokalnych (dopuszczalna jest choreografia 

           taneczna) 
       -  czas trwania występu zespołu – 20 min. 
       -  zespoły  zobowiązują się do przygotowania utworu „Kwiaty dla Mamy” (tekst w załączeniu) 
           i wykonania go wspólnie z pozostałymi Zespołami przed rozpoczęciem imprezy 

       -  każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę za uczestnictwo w  przeglądzie 

 

6. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATÓW 
 

 -  uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu 

-  organizatorzy zapewniają: posiłek i napoje, sprzęt nagłaśniający, sprzęt oświetleniowy 

________________________________________________________________________ 

Wszelkie pytania organizacyjne należy kierować do p. Ewy Miazek - koordynatora przeglądu -  
tel.  607 794 954  



V DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH                                                                                                                                  
MOJĘCICE 24.05.2015 r. 

 

                                                      KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. Nazwa  zespołu ……………………………………………………………………………………......................................... 

2. Adres placówki delegującej 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………........................................................................................................................... 

3. Historia zespołu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................................................................... 

4. Kierownik zespołu …………………………………………………………...............……………………… 

 

5. Kierownik artystyczny ……………………………………………………...............……………………... 

 

6. Przewidywana ilość osób występujących …………………………………… 

 

 

.........…………………………………………………………………..         

                                                           czytelny podpis osoby zgłaszającej         

           

TERMIN  NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ  10.05.2015r. 

Adres dostarczenia  zgłoszeń: 

Wołowski Ośrodek Kultury, ul. W. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów 

lub e - mail:  ewa.miazek@gmail.com 



KWIATY DLA MAMY 

Eliot 

Kochana mamo, 

Dzisiaj pragnę do Ciebie biec, 

Z bukietem kwiatów pachnących, 

Bo masz wielkie święto, więc 

Przyjmij życzenia, 

Z głębi serca płynące, 

Niech Twój serdeczny uśmiech, 

Na Twej twarzy lśni przez wszystkie dni. 

Przeglądam stare zdjęcia 

I wspominam wciąż, 

Te chwile z dziecinnych lat, 

Gdy bajki czytałaś mi. 

Uczyłaś mnie jak mam żyć, 

By dla innych przykładem być, 

Dawać szczęście, miłość 

W zamian nie biorąc nic. 

Kochana mamo, 

Dzisiaj pragnę do Ciebie biec, 

Z bukietem kwiatów pachnących, 

Bo masz wielkie święto, więc 

Przyjmij życzenia, 

Z głębi serca płynące, 

Niech Twój serdeczny uśmiech, 

Na Twej twarzy lśni przez wszystkie dni. 

Ty jesteś przy mnie blisko 

W każdej chwili złej, 

I zawsze pomagasz by 

Beztrosko mijały dni. 

W tym pięknym szczególnym dniu, 

Za Twój ciężki matczyny trud, 

Chciałbym podziękować, 

Ucałować Twą dłoń. 

Kochana mamo, 

Dzisiaj pragnę do Ciebie biec, 

Z bukietem kwiatów pachnących, 

Bo masz wielkie święto, więc 

Przyjmij życzenia, 

Z głębi serca płynące, 

Niech Twój serdeczny uśmiech, 

Na Twej twarzy lśni przez wszystkie dni. 

 Kochana mamo, 

Dzisiaj pragnę do Ciebie biec, 

Z bukietem kwiatów pachnących, 

Bo masz wielkie święto, więc 

Przyjmij życzenia, 

Z głębi serca płynące, 

Niech Twój serdeczny uśmiech, 

Na Twej twarzy lśni przez wszystkie dni. 

 Niech Twój serdeczny uśmiech, 

 Na Twej twarzy lśni przez wszystkie dni. 


