REGULAMIN
V PRZEGLĄDU ORKIESTR DĘTYCH
w Skępem
Organizator Przeglądu: Miasto i Gmina Skępe
Patronat:

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem wraz z Radnymi
Termin i miejsce Przeglądu:
1. 16 czerwca 2019 r. (niedziela).
Zbiórka na parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem (ul. Kościelna 2)
o godz. 13.00
2. Przemarsz na Rynek Miejski w Skępem o godz. 13.15
Współfinansowanie:
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko –
Pomorskiego.
Cele Przeglądu:
 stworzenie tradycji cyklicznych spotkań ORKIESTR DĘTYCH z terenu Mazowsza
i Kujaw,
 prezentacja dorobku artystycznego
Ochotniczych Straży Pożarnych,

amatorskich

ORKIESTR

DĘTYCH

 propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej,
 stałe podnoszenie poziomu artystycznego ORKIESTR,
 wspólny występ wszystkich ORKIESTR.
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Zasady uczestnictwa:
1. W Przeglądzie mogą brać udział ORKIESTRY DĘTE z terenu Mazowsza i Kujaw.
2. ORKIESTRA musi liczyć nie mniej niż 12 osób.
3. ORKIESTRY zgłaszają swój udział pisemnie na karcie zgłoszeniowej,
stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, przesłanej do dnia 7 czerwca
2019 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630
Skępe lub w formie skanu e-mailem na adres: promocja@skepe.pl z dopiskiem
,,V Przegląd Orkiestr Dętych – Skępe 2019”.
4. Kwalifikacji ORKIESTR dokonuje Organizator Przeglądu.
5. ORKIESTRY uczestniczące w Przeglądzie zobowiązane są przygotować:
a) 1 utwór dowolny na przemarsz,
b) 5 utworów do wspólnego wykonania, których wyboru dokonają w uzgodnieniu
ze sobą Kapelmistrzowie (po zgłoszeniu do Przeglądu),
c) program do zaprezentowania na Rynku Miejskim w Skępem złożony
z 3 utworów:
- 1 utwór o treści religijnej,
- 1 utwór o treści patriotycznej,
- 1 utwór dowolny,
d) czas prezentacji utworów na scenie nie powinien przekraczać 15 min,
e) kolejność występów zostanie ustalona przez Organizatora.
6. ORKIESTRY uczestniczące w Przeglądzie pokrywają koszt przejazdu.
Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla każdej z ORKIESTR, a także pulpity oraz
perkusję podczas występów.
7. Wszystkie ORKIESTRY uczestniczące w Przeglądzie otrzymają symboliczną
nagrodę i pamiątkową statuetkę.
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Postanowienia końcowe:
1. Wobec Organizatora ORKIESTRĘ reprezentuje kapelmistrz.
2. Za niepełnoletnich członków orkiestry odpowiedzialność ponosi kapelmistrz lub
inna osoba dorosła, której rodzice lub prawni opiekunowie powierzyli opiekę
na czas udziału w Przeglądzie.
3. Podczas Przeglądu wykonywane będą zdjęcia i nagrania audiowizualne. Udział
w imprezie oznacza zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie utworów, do których
prawa autorskie są zastrzeżone.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania kwestii spornych nieobjętych
niniejszym Regulaminem.
6. Regulamin Przeglądu może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną
powiadomieni najpóźniej w dniu występu.
7. Zgłoszenie ORKIESTRY do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją warunków
Regulaminu.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Magdaleny Elwertowskiej
pod numerem telefonu: 54 287 85 42, 54 287 85 21, 725 149 015.
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