
MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL FOLKLORU

PRZYGODA 2022

23-30 SIERPNIA 2022 



Szanowni Państwo,
Pragniemy złożyć ofertę wystąpienia Państwa firmy lub produktu w charakterze sponsora
organizowanego od 1992 roku, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Przygoda 2022”
organizowanego z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności Zespołu Tańca Ludowego „Przygoda”       
 w dniach 23-30 sierpnia 2022r. Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Przygoda 2022”, to tygodniowe
wydarzenie o charakterze kulturalnym i edukacyjnym odbywające się na scenie festiwalowej
zlokalizowanej na Rybnickim rynku oraz w instytucjach i gminach współpracujących z nami podczas
podobnych wydarzeń, jego celem jest promocja polskiego i światowego folkloru. 

Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Przygoda 2022” jest Zespół Edukacyjno-
Artystyczny Przygoda w Rybniku oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda”. ZEA
Przygoda w Rybniku jako jednostka oświatowa posiada ograniczone środki finansowe. Pomimo
dotacji Urzędu Miasta Rybnika oraz pomocy Stowarzyszenia skupiającego przede wszystkim
rodziców członków zespołu „Przygoda”, nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów
związanych z organizacją tak dużego wydarzenia jakim jest MFF „Przygoda”.

Państwa obecność w naszym projekcie, jako Sponsora lub Firmy Wspierającej pozwoli nam na
przygotowanie atrakcyjnej i bogatej oferty nie tylko dla mieszkańców miasta ale również dla
wszystkich miłośników tańca, muzyki i folkloru. Będzie to również doskonała promocja Państwa
firmy oraz utrwali Państwa wizerunek, jako aktywnej marki na rynku. Zapraszamy zatem do
zapoznania się z naszą ofertą. Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, by móc przybliżyć naszą
działalność oraz określić możliwe wspólne obszary działań a także by odpowiedzieć na Państwa
pytania. Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyniesie obu stronom satysfakcję.
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·PROGRAM FESTIWALU
24.08 – środa
·Scena na rynku
10:00 – Koncert uczestników MFF „Przygoda 2022”
17:00 - Koncert uczestników MFF „Przygoda 2022”
·Koncerty towarzyszące u partnerów festiwalu
25.08 – czwartek
·Scena na rynku
10:00 – Koncert uczestników MFF „Przygoda 2022”
17:00 - Koncert uczestników MFF „Przygoda 2022”
·Koncerty towarzyszące u partnerów festiwalu
26.08 – piątek
·Scena na rynku
10:00 – Koncert uczestników MFF „Przygoda 2022”
13:00 - Koncert uczestników MFF „Przygoda 2022”
·Teatr Ziemi Rybnickiej 
17:00 – koncert galowy – Jubileusz 50-lecia Zespołu Tańca Ludowego „Przygoda”
27.08 – sobota
·Plac Jana Pawła II – Rynek
11:00 - Parada uczestników MFF „Przygoda 2022”
12:00 - 21.30 – Koncert uczestników MFF „Przygoda 2022”
·Koncerty towarzyszące u partnerów festiwalu
28.08 – niedziela 
·Scena na rynku
13:00 – 20:00  – koncert zespołów muzycznych i tanecznych OPP- Zespół „Przygoda”
·Koncerty towarzyszące u partnerów festiwalu
29.08 - poniedziałek
·Scena na rynku
10:00 – Koncert uczestników MFF „Przygoda 2022”
·Koncerty towarzyszące u partnerów festiwalu
30.08 – wtorek 
·Koncerty towarzyszące u partnerów festiwalu
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MATERIAŁY PROMOCYJNE

BILLBOARDY PRZY DROGACH WJAZDOWYCH DO MIASTA
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MATERIAŁY PROMOCYJNE

ULOTKA FESTIWALOWA Z PROGRAMEM

PONADTO

- Plakaty (format B1 / 100/70cm) - 300 szt. wywieszane w miejskich instytucjach, na słupach
ogłoszeniowych, w sklepach itp.
- Plakaty (format A3 / 27,9/42,0cm) - drukowane na bieżąco, sklepy, firmy itp.
- Banery, flagi, windery - umieszczane przy głównej scenie, podczas
koncertów u partnerów, przy ulicach miasta
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ODBIORCY FESTIWALU - PUBLICZNOŚĆ

Festiwal skierowany jest nie tylko do miłośników folkloru ale również muzyki, tańca, kultury polski     
i świata. Oferta, którą przygotowujemy sprawia, iż każdy znajdzie tu coś dla siebie, energiczny
polski folklor, spokojniejszą kulturę europejską, egzotyczne rytmy oraz szeroko rozumianą muzykę             
i taniec współczesny. Przewidywana grupa odbiorców to ok. 4000 osób każdego dnia festiwalu, jako
odbiorców bezpośrednich oraz liczne grono odbiorców pośrednich, którzy będą mieli okazję
posłuchać i obejrzeć relacje z festiwalu za pomocą mediów społecznościowych.
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MEDIA
W poprzednich edycjach, relacje z festiwalu pojawiały się w:
- Onet.pl 
- Rybnik.com.pl
- Radio 90
- Nowiny - Tygodnik Regionalny

- Telewizja TVS
- Dziennik Zachodni
- Gazeta Rybnicka

PATRONAT
- Festiwal objęty jest Patronatem Prezydenta Miasta Rybnik

Poprzednia edycja objęta była patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz patronatem Prezydenta Miasta Rybnika.



PROPONOWANE FORMY 

KORZYŚCI

NASZE DANE: 

WSPÓŁPRACA

- Wkład finansowy - Środki pieniężne, w tym także darowizny, pokrycie kosztów promocji
(drukowanie plakatów, ulotek, wykonanie standów, banerów itp.),
- Wkład rzeczowy- nagrody rzeczowe, produkty firmy, sprzętu, gadżety sponsorskie

- Logo na materiałach promocyjnych – ulotki, plakaty
- Logo na banerach
- Logo sponsora na ściance sponsorskiej znajdującej się przy scenie
- Stoisko promocyjne firmy
- Dystrybucja materiałów promocyjnych dostarczonych przez sponsora
- Informacja o firmie ze sceny podczas imprezy
- Koncerty zespołu Tańca Ludowego „Przygoda” lub zespołów wokalnych działających w ZEA
Przygoda podczas imprez firmowych (pikniki ,uroczystości firmowe, kolędowanie itp.)
- Logo sponsora umieszczane przez cały rok na materiałach i dyplomach organizowanych przez
nas imprez i konkursów m.in. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje spotkanie z folklorem”,
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu „Kwiaty”, Rejonowy Konkurs Plastyczny „Idzie wiosna”,
Wojewódzki Konkurs Piosenki Śląskiej „Karolinka” i „Mała Karolinka”, Miejski Turniej Literacki
„Listopadowe zaduszki literackie”, Międzynarodowe Spotkania Taneczne „Przygoda i Przyjaciele”

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda” 
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT
NIP 642-100-59-43 
Nr rachunku bankowego: BSK S.A. II/o Rybnik 43 1050 1344 1000 0004 0043 5210

Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona przez nas oferta zainteresuje Państwa oraz spełni wszelkie
oczekiwania. Jesteśmy również przekonani, iż Państwa wsparcie będzie istotnym 
wkładem w organizację tego wydarzenia oraz promocją waszej firmy. 

Zapraszamy do współpracy!
Osoba odpowiedzialna za ofertę: 
Robert Drozd Tel. 512478102 
E-mail:przygodarybnik@gmail.com
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