
REGULAMIN 

Bożonarodzeniowy festiwal orkiestr dętych 
działających w powiecie krapkowickim 

1. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie „Fair Play” w Krapkowicach. 

2. Partnerem Festiwalu jest Powiat Krapkowicki, gmina Strzeleczki, Gminny Ośrodek 
Kultury w Strzeleczkach oraz „Tygodnik Krapkowicki”. 

3. Festiwal odbędzie się 16.12.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzeleczkach. 
4. Festiwal jest przeznaczony dla orkiestr dętych działających na terenie powiatu 

krapkowickiego. Możliwy jest na zaproszenie organizatora gościnny występ 
orkiestry pochodzącej spoza powiatu krapkowickiego. 

5. Do udziału w Festiwalu mogą być zgłaszane orkiestry dęte działające na terenie 

powiatu krapkowickiego. Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: 

stow.fp@gmail.com bądź telefonicznie pod nr. 692 190 982 bądź 606 508 376. 

6. Zgłoszenie musi zawierać informacje zawarte w karcie zgłoszenia. 

7. Orkiestry zgłaszające swój udział w Festiwalu zobowiązane są do przedstawienia 

programu występu. Program występu nie może naruszać praw autorskich twórców 

prezentowanych utworów. 

8. Festiwal rozpocznie się wspólnym przemarszem orkiestr po ulicach Strzeleczek. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przemarszu ze względu na 

pogodę. 

9. Zadaniem uczestników Festiwalu jest wykonanie na deskach Gminnego Ośrodka 
w Strzeleczkach max. 20-minutowego dowolnego programu muzycznego o 
charakterze bożonarodzeniowym. 

10. Kolejność utworów podana na karcie zgłoszeń obowiązuje podczas ich prezentacji. 
11. Kolejność występu orkiestr ustalana będzie przez organizatora.  
12. Festiwal odbywa się przy udziale publiczności. 
13. Każda orkiestra otrzyma dyplom uczestnictwa w Festiwalu oraz pamiątkową 

statuetkę. 

14. Na czas festiwalu powołane zostanie jury, które dokona oceny występów i przyzna 

wyróżnienia. 

15. Decyzja jury jest ostateczna. 

16. Ocena występu dokonana zostanie na podstawie: 
- prawidłowej intonacji,  
- brzmienia zespołu,  
- dyscypliny rytmicznej,  
- właściwych proporcji brzmieniowych między poszczególnymi grupami 
instrumentalnymi, 
- ogólnej prezentacji orkiestry. 

17. Możliwe jest przekazanie wyróżnionym orkiestrom nagrody pieniężnej, której 
wielkość uzależniona będzie od wysokości pozyskanych dotacji na ten cel. 

18. Organizator przewiduje poczęstunek dla członków orkiestr. 
19. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 01.12.2018 r. 
20. Zgłoszenie orkiestry do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką wykonywanych przez 



orkiestrę koncertów i rozpowszechniania tych zapisów dla potrzeb promocji 
Festiwalu. 

21. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu. 

22. Za niepełnoletnich członków orkiestry odpowiedzialność ponoszą kierownicy 
orkiestr lub inne osoby, którym rodzice lub prawni opiekunowie powierzyli opiekę 
na czas udziału w Festiwalu. 

23. Przystąpienie do Festiwalu oznacza wyrażenie przez uczestników zgody na 
wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych 
związanych z działaniem Organizatora oraz na przetwarzanie ich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji Festiwalu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. 
o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr. 133 poz. 883. 

24. Uczestnictwo w Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne 
wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych organizatorów. 

Organizator Festiwalu: 
Stowarzyszenie Fair Play, ul. Sienkiewicza 9, 47-300 Krapkowice 
tel. 692 190 982 / 606 508 376. 
 e-mail: stow.fp@gmail.com 

mailto:stow.fp@gmail.com

