III Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Konopiskach

21 maj 2017 r.
Regulamin
1. Organizatorami Festiwalu są:
- Gmina Konopiska
- Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach
- Orkiestra OSP w Konopiskach
Festiwal ma charakter konkursowy a organizator ufundował nagrody:
I miejsce – 4000 zł
II miejsce – 2500 zł
III miejsce – 1500 zł
2. Orkiestry chcące wziąć udział w Festiwalu zobowiązane są do przesłania karty
zgłoszeniowej, nagrań dwóch wykonywanych przez siebie utworów nie starszych niż
1 rok ( forma dowolna ; linki, pliki audio lub video) oraz informacji o sobie
( potrzebne dla konferansjera) na adres; festiwalkonopiska@onet.eu
3. Kartę zgłoszeniową wraz z utworami i informacją należy przesłać do 31-03-2017
na podany w/w adres e-mail organizatora.
4. O zakwalifikowaniu zespołu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie
karty zgłoszenia i przesłanych nagrań.
5. Decyzja o zakwalifikowaniu orkiestry do festiwalu skutkuje zaproszeniem na
festiwal. Lista wszystkich orkiestr biorących udział zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.osp.konopiska.pl w zakładce FESTIWAL W KONOPISKACH
najpóźniej dwa tygodnie po upływie terminu składania zgłoszeń.
6. Repertuar konkursowy jest dowolny mieszczący się max. w 15 min. (scena)
7. Każda z orkiestr biorących udział w festiwalu zobowiązana jest do prezentacji
własnej orkiestry w koncercie plenerowym (20 -30 min)
8. Jury powołuje organizator Festiwalu.

9. Ocenie Jury podlegać będą :
- koncert
- przemarsz
10. Ocenie gry scenicznej podlegać będą:
- dobór repertuaru
- brzmienie intonacja, dynamika
- interpretacja utworów
- ogólne wrażenie artystyczne
11. Ocenie w przemarszu podlegają :
- gra w marszu
- wizerunek orkiestry
- jeden z elementów musztry ( zatrzymanie i wznowienie gry )
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie
muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne
13. Ustalenia Jury są ostateczne.
14. Laureat festiwalu nie bierze udziału w zmaganiach konkursowych kolejnej edycji
festiwalu .
15. Orkiestry przyjeżdżają na koszt własny.
16. Za niepełnoletnich członków orkiestry odpowiedzialność ponoszą kierownicy
orkiestr lub inne osoby, którym rodzice lub prawni opiekunowie powierzyli opiekę na
czas udziału w Festiwalu.
17. Organizator zapewnia
- gorący posiłek
- pomoc medyczną
- wyposażenie sceny (pulpity, krzesła i niektóre instrumenty perkusyjne)
18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku orkiestr.
19. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet
Organizacyjny Festiwalu, informując o tym uczestników Festiwalu w trybie pilnym.
20. Festiwal jest organizowany co 2 lata.
21. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 607271427 – Jacek Walentek

