GMINA LIPUSZ

REGULAMIN
III POMORSKIEGO FESTIWALU
ORKIESTR DĘTYCH ‘LIPUSZ 2013
„Remusowe granie”
1. Organizator Festiwalu:
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu
- Władze Samorządowe Gminy Lipusz
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz
- Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa
Pomorskiego
2. Czas i miejsce imprezy:
- 28 lipca 2013 r., stadion sportowy w Lipuszu ul. Derdowskiego 7, gm. Lipusz,
godzina 15.30
3. Cele imprezy:
Festiwal Orkiestr Dętych ma formę prezentacji dorobku i umiejętności amatorskich
orkiestr z woj. Pomorskiego.
Główne cele to:
-stworzenie cyklicznych spotkań amatorskich orkiestr,
-okazja doskonalenia warsztatu, wymiany doświadczeń, porównania poziomu,
integracja,
-tworzenie klimatu dla powstawania takich form muzycznych w województwie,
propagowanie typu i charakteru muzyki;
4. Uczestnicy:
Uczestnikami mogą być amatorskie orkiestry dęte z woj. pomorskiego. Za
niepełnoletnich członków odpowiedzialność ponoszą kierownicy orkiestr lub inne
osoby, którym rodzice lub prawni opiekunowie powierzyli opiekę na czas udziału w
festiwalu.
5. Skład orkiestry:
Skład i wielkość orkiestr dowolny (dopuszczane są instrumenty inne niż dęte
nieprzekraczające 1/4 składu instrumentów dętych)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2012-2013.
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6. Warunki uczestnictwa:
Orkiestry zainteresowane uczestnictwem w festiwalu proszone są o czytelne
wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres organizatora (e-mail
goksir@goksir.eu lub na adres podany w pkt. 12 ) wraz z załącznikami (informacja o
orkiestrze, skład, tytuły utworów, czas występu, wymagania sprzętowe).
7. Komisja oceniająca prezentacje:
Orkiestry uczestniczące w festiwalu będą oceniane przez komisję składającą się z
niezależnych ekspertów.
8. Prezentacja:
Orkiestry prezentują się na scenie. Dokładne godziny prezentacji zostaną podane w
późniejszym terminie.

9. Repertuar:
Uczestnicy wykonują dowolne utwory w warunkach plenerowych. Czas wykonania do
20 min.( licząc wejście i zejście).
10. Nagrody:
Organizator przewiduje pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe dla każdej
orkiestry – po 400 zł, a także Grand Prix Festiwalu – Remusową Trąbkę.
11. Przyjazd i pobyt:
Organizator zapewnia:
- wyżywienie
- zaplecze organizacyjne (indywidualne pomieszczenie na stroje, instrumenty)
12. Zgłoszenie
Zgłoszenie udziału w festiwalu należy przesłać na karcie zgłoszenia, stanowiący
załącznik do niniejszego Regulaminu do dnia 20.07.2013 r. na adres e-mailowy:

goksir@goksir.eu
lub pocztą tradycyjną:
GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU i REKREACJI
W LIPUSZU
UL. MŁYŃSKA 12
83-424 LIPUSZ
13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem:

(58) 687 45 77 Biuro organizatora (sprawy organizacyjne),
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