I POWIATOWY PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH – Łazy 2017
REGULAMIN

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu
Urząd Miejski w Łazach
Miejski Ośrodek Kultury w Łazach
Patronat medialny:
„ECHA ŁAZ”

Postanowienia szczegółowe
Termin:
Godz:
Miejsce:

28.05.2017r.,
14.00, (zbiórka godz. 13.45 na placu przy fontannie, ul. Kościuszki 5)
Zalew Mitręga w Łazach, ul. Wiejska

1. Celem Przeglądu jest podnoszenie poziomu artystycznego strażackich orkiestr dętych z powiatu
zawierciańskiego, prezentacja dorobku orkiestr, stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów i wymiany
doświadczeń kapelmistrzów. Przegląd nie ma charakteru konkursu, występy nie podlegają ocenie.
2. Uczestniczące w Przeglądzie orkiestry zbierają się o godz. 13,45 na placu przy fontannie, Łazy, ul. Kościuszki 5
(teren przy Miejskim Ośrodku Kultury), gdzie nastąpi krótka odprawa z kapelmistrzami i przemarsz orkiestr na
teren występów – Zalew Mitręga ( ok. 1 km). Podczas przemarszu, każda z orkiestr wykona dowolne utwory
marszowe.
3. Utwory prezentowane w Przeglądzie wybierają wykonawcy. Zaleca się prezentację repertuaru rozrywkowego.
Każda Orkiestra wykonuje min. 3 utwory. Czas prezentacji nie może przekroczyć 20 min (instalacji Orkiestry nie
wlicza się w czas prezentacji). Orkiestrze mogą towarzyszyć wokaliści.
4. Każda Orkiestra otrzyma pamiątkowe dyplomy oraz statuetki ufundowane przez Organizatorów. Dla każdej
grupy przewiduje się poczęstunek.
6. Orkiestry nie muszą zabierać pulpitów pod nuty. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, oświetlenie, pulpity
pod nuty. Nie zapewnia się statywów na instrumenty.
7. Orkiestry przyjeżdżają na Przegląd na koszt własny.
8. Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia oraz nie zwracają kosztów za udział w Przeglądzie.

Uwagi końcowe:
1. Warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie jest dostarczenie do biura organizatora (MOK w Łazach, ul.
Kościuszki 5, 42-450 Łazy, w formie papierowej lub elektronicznej: kultura@moklazy.pl):
- karty zgłoszenia, która stanowi załącznik do regulaminu, do dnia 22 maja 2017r.
2. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
3. Biuro Przeglądu prowadzi Miejski Ośrodek Kultury w Łazach. Szczegółowych informacji udziela:
Grzegorz Piłka – tel. 665 444 446 , Czesław Pantak – tel. 502 607 081
4. Wszystkie dokumenty dotyczące Przeglądu dostępne są na stronach:
www.zosp.zawiercie.powiat.pl w zakładkach: Aktualności oraz Regulaminy
www.moklazy.pl w zakładce: Przegląd Orkiestr

