
REGULAMIN 52. FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH W SŁAWNIE 

17.05.2020 R. 

 

1. Organizator Festiwalu: 

Sławieński Dom Kultury, ul. Cieszkowskiego 2; 76-100 Sławno 

2. Cele Festiwalu: 

Celem festiwalu jest zaprezentowanie dorobku orkiestr, konfrontacja poszukiwań 

repertuarowych i osiągnięć wykonawczych oraz inspirowanie nowych kierunków i 

form działania. 

3. Zasady uczestnictwa:  

a. Udział w Festiwalu mogą zgłosić orkiestry z kraju i z zagranicy. 

b. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie na adres: 

sekretariat@sdk.slawno.pl załączonej do niniejszego Regulaminu Karty 

Zgłoszenia do 17 marca 2020 roku. 

c. Kwalifikacji orkiestr do udziału w festiwalu dokonuje komisja powołana 

przez organizatora. 

d. Organizator powiadomi o zakwalifikowaniu się do festiwalu do dnia 07.04.2020 

roku. 

e. Orkiestry zakwalifikowane do udziału w festiwalu zobowiązane są do przesłania 

dowodu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków ważnego podczas całego 

pobytu na Festiwalu Orkiestr Dętych. 

f. Orkiestry zaprezentują swój program w marszu (na pl. kard. Wyszyńskiego) oraz 

na estradzie (w sławieńskim amfiteatrze). Łączny czas prezentacji nie może 

przekroczyć 40 minut (10 minut w prezentacji marszowej i 30 minut w koncercie 

estradowym wraz z wejściem i zejściem). 

g. Na Placu Kard. Wyszyńskiego orkiestry wykonają „sygnał festiwalu” oraz 2 

utwory określone przez organizatora. Nuty zostaną przesłane do dnia 07.04.2020 

roku. 

h. Kolejność występów ustala organizator. Dla orkiestr występujących z grupami 

tanecznymi organizator przygotował dodatkową, nieobowiązkową konkurencję- 

Show Parada, której regulamin jest załącznikiem do Regulaminu 52. Festiwalu 

Orkiestr Dętych w Sławnie. 

i. 52. Festiwal Orkiestr Dętych odbędzie się 17.05.2020 roku na Placu Kardynała 

Wyszyńskiego i potem w Sławieńskim Amfiteatrze.  

j. Orkiestry przyjeżdżają na własny koszt.  

k. W dniu festiwalu organizator zapewnia wyżywienie, pulpity oraz perkusję do 

dyspozycji w czasie występu estradowego. 

l. Wszystkie orkiestry biorące udział w festiwalu otrzymają pamiątkowe statuetki i 

dyplomy, przewiduje się także nagrody dla kapelmistrzów. 

m. Wszyscy uczestnicy i członkowie orkiestr oraz ich grup tanecznych wyrażają 

zgodę na publikację wizerunku na potrzeby promocji festiwalu w mediach 

społecznościowych, prasie, radio i telewizji oraz na stronach internetowych 

organizatora i partnerów wydarzenia. 

n. Zgłoszenie do festiwalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA DO 52. FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH W SŁAWNIE 

 

 

1. NAZWA ORKIESTRY: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ADRES I TELEFON: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ILOŚĆ OSÓB W ORKIESTRZE: 

KOBIETY…………………………….. 

MĘŻCZYŹNI………………………….. 

( PROSIMY O ZAŁĄCZNIE IMIENNEJ LISTY UCZESTNIKÓW) 

 

4. IMIĘ I NAZWISKO KAPELMISTRZA, TELEFON, ADRES E-MAIL: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

5. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA MAŻORETEK, TELEFON, ADRES E-

MAIL: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

6. INFORMACJA O ORKIESTRZE: 

(PROSIMY O ZAŁĄCZENIE JEJ NA OSOBNEJ KARTCE) 

 

7. UDZIAŁ W KONKURENCJI SHOW PARADA: 

 

TAK        NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Pieczątka i podpis 

 

 

 



 

REGULAMIN KONKURENCJI „SHOW PARADA” 
 

1. Organizatorem Show Parady jest Sławieński Dom Kultury. 

2. Show Parada jest konkurencją Festiwalu Orkiestr Dętych i odbywa się na Placu 

Kardynała Wyszyńskiego w Sławnie. 

3. Podczas konkurencji Show Parady występują grupy taneczne orkiestr dętych, które 

zgłosiły się do udziału w Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie. 

4. Udział w Show Paradzie jest nieobowiązkowy (tylko dla chętnych). 

5. Każda orkiestra może zgłosić tylko jedną grupę taneczną, której występ nie może 

trwać dłużej niż 10 minut.  

6. Układ taneczny może być mieszanką stylów i utworów, ale nie może mieć żadnych 

przerw.  

7. Za przekroczenie czasu grozi dyskwalifikacja. 

8. Oceny układów dokonywać będzie Jury powołane przez Organziatora. 

9. Jury oceniać będzie: 

a. Wykonanie techniczne, 

b. Opracowanie choreograficzne, 

c. Poziom, nowatorstwo i oryginalność, 

d. Wykorzystanie rekwizytu, 

e. Ogólne wrażenie artystyczne, 

f. Dobór i zróżnicowanie programu, 

g. Zaangażowanie orkiestry poprzez aranżacje muzyczną występu. 

10. Decyzja Jury jest ostateczna i nie można się od niej odwołać. 

11.  Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy statuetkę.  

12. Organizator przewiduje też nagrody dla choreografów. 

13. Wszyscy uczestnicy i członkowie orkiestr oraz ich grup tanecznych wyrażają zgodę na 

publikację wizerunku na potrzeby promocji festiwalu w mediach społecznościowych, 

prasie, radio i telewizji oraz na stronach internetowych organizatora i partnerów 

wydarzenia. 

14. Zgłoszenie do konkurencji Show Parada oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 


