
XIX Powiatowy 

Przegląd Orkiestr Dętych 

Laskowa, 09 czerwca 2019 roku

Patronat Honorowy przyjęli:

• Mieczysław Uryga - Starosta Limanowski

• Piotr Stach – Wójt Gminy Laskowa

REGULAMIN

Cele Przeglądu:

• podnoszenie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych,

• doskonalenie warsztatu muzycznego,

• inspirowanie poszukiwań repertuarowych,

• prezentacja aktualnych osiągnięć artystycznych orkiestr,

• stworzenie  okazji  do konfrontacji  i  wymiany doświadczeń instruktorów i  kapelmistrzów

amatorskich orkiestr dętych.

Postanowienia ogólne:

1. Orkiestry zgłaszają się do Przeglądu z imiennym wykazem osób – członków zespołu.

Muzyk nie może reprezentować dwóch lub więcej zespołów.

2. O godzinie występu orkiestry zostaną powiadomione przez organizatora po otrzymaniu kart

zgłoszenia.

3. Orkiestra, która terytorialnie nie należy do Powiatu Limanowskiego, może wystąpić  pod

warunkiem uzyskania zgody od organizatorów.

4. Orkiestry, które zgłoszą chęć udziału w konkursie mają dodatkowo możliwość zdobycia I, II

lub III miejsca oraz wyróżnienia.

Najlepsze zespoły zostaną zakwalifikowane na  42. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych

,,Echo Trombity” w Nowym Sączu.



5. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących grupach:

I.    orkiestry OSP,

II.  orkiestry parafialne,

III. orkiestry działające przy ośrodkach kultury i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych,

IV.  big bandy.

6.  Najlepsze  orkiestry  w  poszczególnych  grupach  otrzymują  Specjalne  Trofea  Przeglądu

ufundowane przez organizatorów.

7. Wszystkie orkiestry uczestniczące w Przeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrody

pieniężne – o ile organizator pozyska na ten cel środki – zostaną  wręczone  po  zakończeniu

Przeglądu instruktorom, kapelmistrzom orkiestr.

8. Czas prezentacji orkiestry na estradzie nie może przekroczyć 15 minut  (3 utwory w tym

obowiązkowo 1 utwór polskiego kompozytora). Komisja nie będzie oceniać orkiestr, które nie

spełnią powyższego wymagania

9. Prezentacje oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez organizatorów Przeglądu

i Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

10. Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.

11.Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  zmian  i  interpretacji  postanowień  niniejszego

regulaminu.

12. Muzycy występujący w Przeglądzie otrzymują posiłek. 

13. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

14. Zainteresowanych prosimy o kontakt z:  

     Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, 

     dyrektor Zdzisław Pajor tel.(0-18) 33-33-005, 661442221, 

     e-mail: gok.laskowa@xl.wp.pl.

15. Zgłoszenia do Przeglądu przyjmujemy do dnia 24 maja 2019 r.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

• Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej swoje prawa majątkowe

do  artystycznych  wykonań  zaprezentowanych  podczas  XIX  Powiatowego  Przeglądu  Orkiestr  Dętych,  w  celu

wykorzystania ich przez GOKSiT w Laskowej w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach

eksploatacji:

• utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video,

• zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,

• wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet,
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• publicznego odtwarzania, wyświetlania,

• najmu i dzierżawy,

• nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

• Uczestnicy  Przeglądu  udzielają  także  zezwolenia  na  rozpowszechnianie  swojego  wizerunku  utrwalonego  za  pomocą

wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Przeglądzie.

• Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GOKSiT w Laskowej oraz podmioty z nim

współpracujące  na  potrzeby  organizacji  Przeglądu  oraz  zgodnie  z  celami  statutowymi  organizatora.  Jednocześnie

oświadczają, że są świadomi, iż podanie danych jest  dobrowolne oraz,  ze mają prawo zarówno do wglądu do swoich

danych, jak również ich poprawiania, a także wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


