
 
    

                          

             XV SZEMUDZKI  PRZEGLĄD 

     ORKIESTR  I  ZESPOŁÓW   DĘTYCH – SZEMUD 2022 
 

 

R E G U L A M I N  
                       
 

1. Organizator: 

 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie 

2. Patronat honorowy 

 Wójt Gminy Szemud 

 Proboszcz  Parafii pw. św. Mikołaja w Szemudzie 

3. Cele przeglądu: 

 ukazanie dorobku artystycznego orkiestr i zespołów dętych; 

 popularyzacja wartościowych i ciekawych kompozycji oraz aranżacji;  

 podnoszenie poziomu artystycznego orkiestr i zespołów dętych; 

 wspieranie  ruchu artystycznego. 

  

4. Termin i miejsce przeglądu 

Przegląd odbędzie się dnia  19 czerwca 2022r.  w hali widowiskowo - sportowej  

  w Szemudzie, ul. Szkolna 4a. 

 

5. Warunki uczestnictwa 

 W Przeglądzie mogą brać udział orkiestry amatorskie  (nie dotyczy dyrygentów) z terenu 

powiatu wejherowskiego a w przypadku wolnych miejsc – z innych regionów Polski.  

 Jeśli przy zespole istnieje grupa mażoretek lub cheerleaderek orkiestra może wystąpić w 

paradnym przemarszu z jej towarzyszeniem. 

 Zgłoszenia przyjmowane będą tylko na Kartach Uczestnictwa wg załączonego 

          wzoru do dnia 1 czerwca 2022r. (decydować będzie data stempla pocztowego). 



 Karty należy przesłać na adres organizatora pocztą tradycyjną lub skany kart na adres 

a.perz@szemud.pl   

 O przyjęciu orkiestry do przeglądu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 W Karcie Uczestnictwa należy podać czytelnie m.in. imię i nazwisko autorów  

          wykonywanego utworu z zaznaczeniem czy jest to kompozytor, czy też autor  

          opracowania oraz czas trwania utworów. Wszelkie zmiany repertuarowe lub w kolejności 

          wykonywanych utworów należy bezwzględnie zgłosić Organizatorowi. 

 Do Karty Uczestnictwa należy dołączyć charakterystykę orkiestry tj. krótką  

          historię zespołu i życiorys  artystyczny kapelmistrza – nawet jeśli zespół  

          brał udział w poprzednich edycjach Przeglądu. 

 Na adres a.perz@szemud.pl do dnia 1 czerwca ( wraz z kartą zgłoszenia) należy przysłać 

aktualne, zdjęcia zespołu o dobrej rozdzielczości, które zostaną wykorzystane w celach 

promocyjnych Przeglądu. 

 Wykonawcy prezentują  repertuar  w łącznym czasie  od 10 do 15 min. (liczony od  

          wejścia do zejścia z estrady).  

 Jeśli wykonawca przekroczy regulaminowy limit czasowy Organizator ma prawo 

przerwać jego występ.  

 Orkiestry i zespoły wystąpią w kolejności wyznaczonej przez Organizatora. 

 Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na własny koszt. 

 Organizator zwraca się z prośbą o dokładne i pełne wypełnianie karty zgłoszenia  

 Ze względu na ograniczenia czasowe, liczba wykonawców została ograniczona do 10 zespołów; 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

6. Sprawy organizacyjne  

 

 Przegląd rozpocznie się Mszą św. o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Szemudzie, 

odprawionej w intencji Orkiestr biorących udział w Przeglądzie. 

 Prezes lub kapelmistrz orkiestry najpóźniej na pół godziny przed Mszą św. zgłasza  

          swój zespół w Punkcie Informacyjnym, który zainstalowany będzie  w Hali  

         widowiskowo-sportowej w Szemudzie.                          

 Po nabożeństwie nastąpi uroczysty przemarsz wszystkich orkiestr  ulicami Szemudu tj. od 

kościoła  do hali widowiskowo-sportowej.  

 Paradny przemarsz oceniać będzie publiczność, która w drodze głosowania przyzna swoje 

nagrody w wysokości:  

- I miejsce – 500 zł  

- II miejsce – 300 zł 
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- III miejsce - 200 zł 

         Zostaną one przekazane za pomocą przelewu na konto bankowe na rzecz zwycięskich Orkiestr. 

 Przemarsz przebiega trasą wyznaczoną przez Organizatora. Podczas całego przemarszu każda z 

orkiestr gra dowolnie wybrane przez siebie utwory, które nie muszą znajdować się w karcie 

zgłoszenia. 

 Po przyjściu na halę, orkiestry ustawiają się przed estradą i po powitaniu każda  

         orkiestra krótkim akordem wita publiczność. 

 Następnie wszystkie orkiestry wspólnie wykonają utwór przewodni.  

 Partyturę utworu przewodniego zgłoszonym Orkiestrom Organizator prześle pocztą 

elektroniczną. 

 Nie przewiduje się rankingu miejsc. 

 Wszystkie orkiestry i zespoły dęte biorące udział w Przeglądzie otrzymują:     

- statuetkę i dyplom za udział; 

- poczęstunek. 

 Każda orkiestra na podstawie zawartej umowy otrzyma wynagrodzenie za wykonanie 15 min. 

koncertu, w wysokości 800,00 zł brutto na podstawie przedłożonego rachunku lub faktury.  

 Każdy kapelmistrz/dyrygent orkiestry za przygotowanie repertuaru koncertu w ramach 

Przeglądu, otrzyma (na podstawie umowy zlecenia) wynagrodzenie w wysokości  300 zł (netto) 

płatne przelewem na konto.  

 W celu przygotowania dokumentacji dotyczącej wypłacenia wynagrodzenia za wykonany 

koncert, należy przesłać skany oświadczeń  do umów na adres a.perz@szemud,pl najpóźniej do 

dnia 10 czerwca. 

  Płatność nastąpi po wykonaniu koncertu oraz dostarczeniu Organizatorowi oryginałów i 

podpisaniu umowy.  

 Wydarzeniem towarzyszącym Przeglądowi będzie II Internetowy Plebiscyt o Nagrodę 

Publiczności – Puchar Dyrektora GCKSiR w Szemudzie. 

 Występ każdej Orkiestry będzie nagrany i zostanie opublikowany na fb GCKSiR w Szemudzie, 

gdzie zostanie przeprowadzony Internetowy Plebiscyt o Nagrodę Publiczności. Społeczność FB 

poprzez polubienia wybierze swych faworytów. Trzy zespoły, które otrzymają największą ilość 

polubień, otrzymają pamiątkowe puchary. 

 

7. Postanowienia ogólne   

 Uczestnicy Przeglądu winni posiadać aktualne ubezpieczenie; organizator nie ponosi  żadnej  

odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia  mienia 

uczestników Przeglądu.  
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 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa orkiestra zobowiązana jest niezwłocznie poinformować 

o tym fakcie Organizatora. 

 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu 

przeprowadzenia naboru oraz realizacji Przeglądu.  

 Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej zgody na utrwalenie na zdjęciach i 

filmie wizerunków artysty i jego dzieł oraz wykorzystanie  ich (w całości lub fragmentach) bez 

ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, wyłącznie w celu promocji Przeglądu, orkiestr i 

artystów, na następujących polach eksploatacji:  

a) rozpowszechnianie w formie wystawy, a także publikacji multimedialnej, 

 b) publikacja w mediach tradycyjnych i internetowych,  

c) utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką, rozpowszechnianie i publiczne 

prezentowanie w materiałach audiowizualnych, (m.in., reportażu video, dokumentującym 

Przegląd), fotograficznych i internetowych, materiałach poligraficznych, stanowiących 

materiały promocyjne, informacyjne i reklamowe. 

 Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków     

  oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji przebiegu Przeglądu    

  dowolną  techniką zapisu i wykorzystania  zarejestrowanego materiału w celach  

  komercyjnych.   

8. Administratorem danych osobowych Uczestnika Przeglądu jest Gminne Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Szemudzie (84-217 Szemud, ul. Szkolna 4A). Szczegółowe zasady 

przetwarzania danych osobowych Uczestnika Przeglądu przez Administratora zostały zawarte w 

klauzuli informacyjnej na jego stronie internetowej:  http://bip.gcksir.szemud.pl/ochrona_danych/ 

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

Msza św. o godz. 14.00 w dniu 19 czerwca, będzie odprawiona w intencji uczestników  

XV Przeglądu Orkiestr i Zespołów Dętych, w związku z tym organizator zwraca się z prośbą do 

zespołów o uczestnictwo w Nabożeństwie oraz Jego oprawę muzyczną. 

 

Przegląd został dofinasownay z budżetu Powiatu Wejherowskiego  i Gminy Szemud  

Adres organizatora: 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie 

ul. Szkolna 4a   84- 217 Szemud  

tel. /fax      58 676-14-62 

e-mail: gckszemud@wp.pl 

Przegląd koordynuje oraz szczegółowych informacji udziela: 

Aleksandra Perz – specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych  

tel. 601-711-181 

email – a.perz@szemud.pl 
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