
                                   
REGULAMIN 

 I Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych w 

Czemiernikach  17.06.2018r. 

Uroczystości Jubileuszowe 5-lecia  

Orkiestry Czemierniki 

 

1.  Organizatorzy 

 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Czemierniki 

 Wójt Czemiernik 

 

2. Współorganizatorzy 

 Gmina Czemierniki 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Czemiernikach 

 Powiat Radzyń Podlaski 

3. Cele Festiwalu 

 Prezentacja dorobku artystycznego orkiestr amatorskich i popularyzacja 

twórczości muzycznej w ich wykonaniu, 

 Promocja dokonań artystycznych orkiestr, 

 Konfrontacja osiągnięć artystycznych, 

 Wymiana doświadczeń pomiędzy orkiestrami,     

 Promocja Czemiernik 

 

 

 

 

 



4. Fundatorzy Nagród 

 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Czemierniki 

 Gmina Czemierniki 

 Powiat Radzyń Podlaski 

 

5. Program Festiwalu 

 
14.00 – Zbiórka orkiestr na ul. Zamkowej 11, Budynek Straży OSP Czemierniki 

(rejestracja, losowanie kolejności występów) 

  

14.40 – Paradny przemarsz orkiestr ulicami Czemiernik na Rynek(Centrum) 

 

 Otwarcie przeglądu 

 Wspólne odegranie dwóch utworów: 

 ,,ZIELONY MOSTECZEK” 

 MARSZ „ORKIESTRY DĘTE” 

 

 Prezentacje orkiestr wg. ustalonej kolejności 

 

      19.30 – Zakończenie przeglądu (wręczenie nagród, dyplomów i pucharów) 

 

6. Zgłoszenie i warunki uczestnictwa 

 

I Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Czemiernikach odbędzie się   

17.06.2018 roku (niedziela)  

 

Warunkiem uczestnictwa jest zaakceptowanie REGULAMINU i przesłanie 
czytelnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (załącznik do niniejszego 

regulaminu)  oraz podpisanego REGULAMINU do dnia 30 kwietnia 2018r. na 

adres: 
 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Czemierniki 
ul. Zamkowa 9  

21-306 Czemierniki 
z dopiskiem I Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych w 

Czemiernikach   
 



 
 Każda z orkiestr przygotowuje maksymalnie 5 utworów nie dłużej niż  

30 min. (liczony od wejścia do zejścia na wyznaczone miejsce) 

 Prezentacje orkiestr o charakterze towarzyskim. 

 Kolejność występów orkiestr zostanie ustalona poprzez losowanie. 

 Orkiestry oprócz programu prezentowanego na scenie przygotowują: 

 utwory marszowe, które wykonywane będą podczas przemarszu ulicami 

Czemiernik 

Utwory do wspólnego wykonania: 

 „ZIELONY MOSTECZEK” 

 MARSZ „ORKIESTRY DĘTE” 

Nuty w/w utworów zostaną przesłane orkiestrom, które zadeklarują udział w 

przeglądzie. 

W przypadku rezygnacji orkiestry w festiwalu oraz niepoinformowanie 

organizatorów o danym zajściu orkiestra/uczestnik ponosi koszty związane z 

wyżywieniem oraz wpisaniem w karty imprezy. 

 

8. Uwagi końcowe:  

 Przesłanie zgłoszenia oznacza przyjęcie warunków niniejszego 

regulaminu festiwalu; 

 Liczba orkiestr biorących udział w przeglądzie jest ograniczona, o 

przyjęciu orkiestry decyduje kolejność zgłoszeń ( do 30.04.2018r.); 

 Orkiestry przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegujących z 

WŁASNYMI PULPITAMI NA NUTY; 

 Poinformowanie w razie dodatkowych wymagań w kwestii  

( podłączenia gitary basowej, mikrofony do wokalu itp.) 

 Organizatorzy zapewniają sobie prawo do dokonania rejestracji 

filmowej, dźwiękowej i fotograficznej biorących udział w festiwalu 

zespołów w celu ich publicznej popularyzacji; 

 

 

 

 



 

Organizatorzy zapewniają: 

 Posiłek (obiad) dla członków orkiestr, opiekuna oraz kierowcy; 

 Okolicznościowe dyplomy i puchary oraz nagrody dla wszystkich 

orkiestr biorących udział w przeglądzie; 

 Zestaw perkusyjny; 

 Obsługę merytoryczną. 

 

Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego Regulaminu w 

przypadku sporów powstałych na tle jego zapisów oraz odwołanie festiwalu bez 

podania przyczyny. 

 

Dodatkowych informacji o festiwalu można uzyskać: 

 
Tomasz Nurzyński Tel. 798 45 16 18 

 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Czemierniki 
ul. Zamkowa 9 

21-306 Czemierniki 

 

 

 

 

    ……………..………………………… 

      data i podpis kapelmistrza/prezesa 

 


