
Tworków - Bohumin, 9 czerwca 2019 roku

VII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 

Dętych Gminy Krzyżanowice

 
 

 

REGULAMIN FESTIWALU 

 

Organizator Festiwalu:  

Gmina Krzyżanowice oraz Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie przy współpracy z Domem Kultury K3 w Boguminie 
 

Adres organizatora: 47-451 Tworków, ul. Zamkowa 48, tel. 324196287, 500 048 566 

e-mail: kultura@gzoksit.krzyzanowice.pl,  

facebook: Festiwal Orkiestr Dętych Gminy Krzyżanowice  https://bit.ly/2zQKNdI 

 

Termin i miejsce Festiwalu: 

9 czerwca 2019 rok - Bogumin CZ – Tworków PL 
 

Cel Festiwalu: 

 prezentacja dorobku orkiestr dętych, wymiana doświadczeń twórczych i działań artystycznych, 

 podnoszenie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych, 

 inspirowanie poszukiwań repertuarowych, 

 integracja środowisk kulturalnych skupionych wokół działalności orkiestr dętych, 

 rozwój współpracy transgranicznej ośrodków kultury, działaczy orkiestr dętych i pracowników    

kultury, a także mieszkańców zainteresowanych muzyką dętą; 
 

Ramowy plan Festiwalu: 

Festiwal jest dwuetapowy.  

 I część – konkursowa, zostanie przeprowadzona w sali koncertowej Domu Kultury   

K3 w Boguminie (w godzinach dopołudniowych); 

 II część – koncertowa – prezentacja orkiestr biorących udział w Festiwalu, odbędzie   

się w plenerze przy Centrum Kultury w Tworkowie (w godzinach popołudniowych). Szczegółowy 

program imprezy oraz harmonogram zostanie rozesłany na podane adresy mailowe do dnia 24 maja 

2019 roku. 
 

Warunki uczestnictwa w Festiwalu: 

 przesłanie na adres organizatora wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 8 lutego 2019 roku, 

 ze względów technicznych w Festiwalu mogą wziąć udział orkiestry liczące do 40 muzyków, 

 ubiegłoroczny laureat Grand Prix Festiwalu nie może brać udziału w Konkursie; 

 o zakwalifikowaniu orkiestry decyduje kolejność zgłoszeń oraz organizator; 

 informacja o zakwalifikowaniu się orkiestry do udziału w Festiwalu zostanie podana  

do 15 marca br. drogą mailową lub telefoniczną; 

 orkiestry zobowiązane są do przesłania programu występu na adres organizatora do dnia  

10 maja 2019 r. Partytury utworów konkursowych prosimy dostarczyć w dniu przeglądu. 

 program występu konkursowego – jeden utwór obowiązkowy oraz utwory dowolne,  

w programie dowolnym można zaprezentować tylko jeden utwór solowy (wokalny lub instrumentalny) 

– łączny czas występu (wejście na estradę + koncert) nie może przekroczyć  20 minut.  

 Orkiestry mają obowiązek dostarczenia 1 egzemplarza zapisu nutowego wykonanych utworów, 
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 program występu koncertowego – dowolny – do 20 minut,  

 uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do udziału w części konkursowej oraz części koncertowej  

           Festiwalu (co najmniej do godz. 19
00

),   

 wręczenie nagród nastąpi około godz. 18
00

 – 19
00

, 

 w trakcie przesłuchań konkursowych oraz koncertu dopuszcza się wykonanie wyłącznie  

           z oryginalnych materiałów nutowych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prawa  

           autorskie wykonywanych utworów. 

 

Regulamin Jury konkursu: 

 skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem Festiwalu, 

 jury konkursu oceniać będzie: intonację, rytmikę, dynamikę, interpretację, dobór repertuaru, 

       ogólny wyraz artystyczny, 

 oceny Jury są tajne, 

 decyzje Jury mają charakter ostateczny, 

 Jury dokona podziału nagród i dyplomów, a jego decyzje są ostateczne. 

 

Ustalenia końcowe: 

 organizator zapewnia: wyżywienie – obiad oraz posiłek w porze kolacji; 

 transport orkiestry we własnym zakresie; 

 Uczestnicy i Laureaci Festiwalu otrzymają dyplomy, puchary oraz  nagrody finansowe  

       z przeznaczeniem na zakup partytur, 

 za udział w Festiwalu uczestnicy nie otrzymują honorariów, 

 kolejność występów ustala organizator, 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku orkiestry, 

 nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

Wszelkich informacji udziela: 

Sabina Ciuraszkiewicz 

+48 500 048 566 

+48 32419 62 87 

e-mail: kultura@gzoksit.krzyzanowice.pl 
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