
R E G U L A M I N 

OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU ORKIESTR DĘTYCH  

 w LĘBORKU  

z okazji „POŻEGNANIA LATA”  28 sierpnia 2016 r. 

 

 

I.    PATRONAT  - Burmistrz Miasta Lęborka. 

II.  ORGAANIZATORZY: „Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska” i Centrum Sportu i Rekreacji  

      w Lęborku 

III. CELE PRZEGLĄDU: stworzenie tradycji cyklicznych spotkań orkiestr dętych z terenu 

całej Polski. Dla uczestników przeglądu będzie to okazja doskonalenia warsztatu, 

porównania swojego poziomu z innymi uczestnikami imprezy, stworzenie klimatu dla 

powstawania podobnych grup muzycznych w Polsce, propagowanie tego typu muzyki w 

kraju, integracja środowiska muzyków orkiestr dętych. 

IV. CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU : 28 sierpnia 2016 r., miasto Lębork. 

V.   UCZESTNICY: Uczestnikami mogą być orkiestry dęte z   Polski i z zagranicy. 

Za niepełnoletnich członków orkiestry odpowiedzialność ponoszą kierownicy orkiestr lub 

inne dorosłe osoby, którym rodzice lub prawni opiekunowie powierzyli opiekę na czas 

udziału w Przeglądzie.  

VI. SKŁAD ORKIESTRY: Orkiestra musi liczyć nie mniej niż 12 osób. Orkiestra może 

wystąpić z grupą marjoretek (cheerleaderek), jeśli taka istnieje przy zespole. 

VII. PREZENTACJA 

Orkiestry będą się prezentować w marszu (prezentacja dynamiczna) oraz na scenie 

(prezentacja statyczna). Prezentacja dynamiczna odbędzie się ulicami miasta Lęborka. 

Kapelmistrzom i tamburmajorom zostanie wskazana trasa na spotkaniu kapelmistrzów 

przed imprezą. Prezentacja statyczna odbędzie się na scenie przy Placu Pokoju. 

Dokładne godziny prezentacji zostaną podane  w późniejszym terminie (zależnie od 

liczby zgłoszeń). Na otwarciu przeglądu wszystkie orkiestry zaprezentują się we 

wspólnym utworze.  

VIII. REPERTUAR 

Uczestnicy wykonują dowolne utwory w trakcie prezentacji w marszu (liczba dowolna, 

dostosowana do czasu przemarszu na wyznaczonym odcinku). 

Czas prezentacji na scenie do 20 min. 

IX. PRZYJAZD I POBYT  

       Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Organizator  zapewnia gorący posiłek. 

X.  ATRAKCJE 

Występy różnych alternatywnych zespołów oraz gwiazdy wieczoru, kramy i kramiki 

handlowców i lokalnych twórców ludowych. 

XI. ZGŁOSZENIA 

 Zgłoszenia udziału w przeglądzie należy przesyłać na karcie zgłoszenia, stanowiącej 

załącznik do niniejszego Regulaminu do dnia 19 sierpnia 2016 r. na adres: 

        orkiestradetalebork@o2.pl z dopiskiem „Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych     

        Lębork 2016" 

XII. Dodatkowe informacje można uzyskać u Wiesławy Wojciechowicz pod numerem     

        telefonu: 600 274 671 

XIII. Regulamin przeglądu może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni 

najpóźniej w dniu występu. 

XIV. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego Regulaminu w 

przypadku sporów powstałych na tle jego zapisów. 
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