
 

50 lat

Festiwal Orkiestr Dętych 
“Sławno 2018”

Regulamin

 
ORGANIZATOR FESTIWALU: 

 Sławieński Dom Kultury 
 

I. CELE FESTIWALU: 

 
Celem Festiwalu jest zaprezentowanie dorobku orkiestr, konfrontacja 

poszukiwań repertuarowych i osiągnięć wykonawczych oraz 

inspirowanie nowych kierunków   i form działania. 

 
II. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 
1. Udział w festiwalu mogą zgłosić orkiestry z kraju i zagranicy.   

2. Zgłoszenie udziału  do 28 lutego 2018 roku przesyłając na adres 

sekretariatu festiwalu załączone zgłoszenie. 

3. Kwalifikacji orkiestr do udziału w festiwalu dokonuje komisja 

powołana przez Organizatora. 

4. Organizator prześle nuty z zawiadomieniem o zakwalifikowaniu 

się do udziału  do  17 marca 2018 roku. 

5. Zakwalifikowane orkiestry będą zobowiązane do przesłania 

dowodu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków  ważnego 

na czas festiwalu - do końca pobytu oraz listę osób. 

6. Orkiestry zaprezentują swój program w marszu i na estradzie. Po 

raz pierwszy wprowadzamy obowiązkowy utwór ludowy. Łączny 

czas trwania nie powinien przekroczyć 40 minut (z czego na 

estradzie ok. 30 minut z wejściem i zejściem -  prosimy o 

przestrzeganie czasu dla sprawnego przeprowadzenia festiwalu). 
7. Zespoły biorące udział w festiwalu wykonają na rynku wspólnie: 

sygnał festiwalu oraz 2 utwory określone przez organizatora. 

8. Orkiestry występują w marszu i na estradzie  w kolejności 

ustalonej przez organizatora. Dla orkiestr występujących                        

z grupami tanecznymi przeprowadzona jest – nieobowiązkowa – 

konkurencja „Show Parada” (regulamin w załączeniu). 
9. 50. Festiwal Orkiestr Dętych „Sławno 2018” odbędzie się 20 maja 

2018 roku w Sławnie (otwarcie na Placu ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego i koncert estradowy w amfiteatrze ) 

10. Orkiestry przyjeżdżają na własny koszt.  

11. Organizator zapewnia w dniu festiwalu: 

- obiad 

- perkusję i  pulpity. 

12. Wszystkie orkiestry uczestniczące w Festiwalu otrzymają 

pamiątkowe statuetki i dyplomy.  

13.  Organizator przewiduje nagrody dla kapelmistrzów.                                 

 
III. SEKRETARIAT FESTIWALU: 

 
Sekretariat Festiwalu Orkiestr Dętych „Sławno 2018” mieści się w 

Sławieńskim Domu Kultury: 
 

 ul. A.Cieszkowskiego 2 

     76-100 Sławno 

tel/fax (0-59)810-76-70 

www.sdk.slawmo.pl 

e-mail: sekretariat@sdk.slawno.pl 
e-mail: sdk.iwonakopowska@vp.pl 

http://www.sdk.slawmo.pl/
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