REGULAMIN
IV PRZEGLĄDU ORKIESTR DĘTYCH
17 czerwca 2018 r.
Skępe
I. PATRONAT
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem wraz z Radnymi
II. ORGANIZATOR
Ochotnicza Straż Pożarna w Skępem
Miasto i Gmina Skępe
III. WSPÓŁFINANSOWANIE
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
IV. CELE PRZEGLĄDU
- stworzenie tradycji cyklicznych spotkań orkiestr dętych z terenu Mazowsza i Kujaw,
- dla uczestników przeglądu będzie to okazja doskonalenia warsztatu,
porównania swojego poziomu z innymi uczestnikami imprezy,
- integracja środowiska muzyków orkiestr dętych,
- wspólne granie
V. CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU
17.06.2018 r.,
godz. 13.00
- zbiórka na parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2
- godz.13.10 przemarsz orkiestr na Rynek Miejski
VI. UCZESTNICY
Uczestnikami mogą być orkiestry dęte z terenu Mazowsza i Kujaw.
Za niepełnoletnich członków orkiestry odpowiedzialność ponoszą kierownicy
orkiestr lub inne dorosłe osoby, którym rodzice lub prawni opiekunowie
powierzyli opiekę na czas udziału w Przeglądzie
VII. SKŁAD ORKIESTRY
Orkiestra musi liczyć nie mniej niż 12 osób
VIII. PREZENTACJA
Prezentacja statyczna odbędzie się 17.06.2018 r. około godz. 13.30.
Kolejność występów zostanie ustalona przez Organizatora

IX. REPERTUAR
Każda z orkiestr wykonuje minimum 3 utwory – jeden o treści religijnej, jeden o
treści patriotycznej i jeden dowolny.
Czas prezentacji na scenie do 15 min.
Wspólnie orkiestry wykonują 5 utworów, których wyboru dokonają w uzgodnieniu ze
sobą Kapelmistrze (po zgłoszeniu do Przeglądu)
X. PRZYJAZD I POBYT
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Organizator zapewnia poczęstunek
XI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia udziału w przeglądzie należy przesyłać na karcie zgłoszenia,
stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu do dnia 8 czerwca 2018 r.
na adres e-mail: promocja@skępe.pl
z dopiskiem „IV Przegląd Orkiestr Dętych - Skępe 2018" lub pocztą tradycyjną
na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
XII. Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Magdaleny Elwertowskiej
pod numerem telefonu: 54 287 85 42, 54 287 85 21
XIII. Regulamin przeglądu może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną
powiadomieni najpóźniej w dniu występu
XIV. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego
Regulaminu w przypadku sporów powstałych na tle jego zapisów

