REGULAMIN II Festiwalu Orkiestr Dętych „Krakowiacy i Górale”
---------------Przegląd Orkiestr Dętych w Dobczycach pod Honorowym Patronatem
Starosty Myślenickiego Józefa Tomala oraz Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia.
Termin:
25 września 2022r.
** W przypadku zwiększenia obostrzeń związanych z COVID-19 Organizatorzy zastrzegają prawo do
odwołania lub zmieniany terminu II Festiwalu Orkiestr Dętych „Krakowiacy i Górale”.
Miejsce:
Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe w Dobczycach.
Organizator:


Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Partnerzy:



Gmina i Miasto Dobczyce
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Cele Festiwalu:





Promocja i kultywowanie tradycji Orkiestr Dętych
Aktywny wpływ zespołów na zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Małopolski
Doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich orkiestr dętych
Umożliwienie współzawodnictwa i prezentacji zespołów

Warunki uczestnictwa
1. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie orkiestry dęte, które zgłosiły swój
udział na karcie zgłoszenia. Wyklucza się udział muzyków zawodowych, zaangażowanych na
sam Festiwal.
2. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 11 sierpnia 2022 roku.
3. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (zdjęcie zespołu – minimum 1,5 Mb oraz informacje o
zespole w wersji edytowalnej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
edukacja@myslenicki.pl.
4. Zespoły uczestniczą w Konkursie Festiwalowym oraz obowiązkowo w pozakonkursowej
Paradzie Orkiestr, która przejdzie ulicami Miasta Dobczyce.
5. Orkiestry z terenu Powiatu Myślenickiego zobowiązane są tylko i wyłącznie do złożenia drogą
elektroniczną i tradycyjną karty zgłoszeniowej. Złożenie karty zgłoszeniowej gwarantuje tym
zespołom uczestnictwo w Festiwalu.

6. Orkiestry spoza terenu Powiatu Myślenickiego zobowiązane są do przesłania linku do
nagrań zespołu w celu weryfikacji i ewentualnego zakwalifikowania zespołu do udziału w
festiwalu. Przesłane nagranie nie powinno być starsze niż 2 lata. UWAGA: Orkiestry, które
uczestniczyły w poprzedniej edycji festiwalu, nie mogą posługiwać się nagraniami
wcześniej przesłanymi.
7. O zakwalifikowaniu Orkiestr spoza terenu Powiatu Myślenickiego do udziału w Festiwalu
decyduje Komisja Konkursowa na podstawie karty zgłoszenia i nagrań.
8. Lista zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu (konkursy i pozakonkursowe koncerty
plenerowe) będzie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora, tj.
www.myslenicki.pl do dnia 22 sierpnia 2022 roku.
9. W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty, zespoły muszą dysponować własnym
transportem.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa
autorskie) i związane z tym działania prawne.
11. Wszelkie materiały (zdjęcia promocyjne, nagrania, partytury, teksty) przekazane
Organizatorowi Festiwalu przez zgłaszającego Orkiestrę do udziału w Festiwalu muszą być
pozbawione wad prawnych oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich (np. autorzy tekstów,
zdjęć, nagrań audiowizualnych zgodzili się na publikację, a osoby widoczne na zdjęciach oraz
nagraniach wyraziły zgodę na publikację swoich wizerunków), a ich przekazanie uznaje się za
zgodę udzieloną Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie tych materiałów do realizacji
festiwalu (w tym publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych imprezy).
Regulamin konkursu.
1. Zespół zakwalifikowany do konkursu, zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur
utworów konkursowych lub głosów dyrekcyjnych do 5 września 2022 roku; partytury nie
będą zwracane. Partytury w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem maila na
adres: edukacja@myslenicki.pl.
2. Orkiestry uczestniczące w konkursie zobowiązane są do udziału w paradzie orkiestr (o
miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy). Nieobecność zespołu na paradzie
spowoduje obniżenie oceny zespołu o 10 punktów.
3. Zwracamy uwagę, że każdy zespół biorący udział w paradzie orkiestr, gra naprzemiennie, aby
każda z orkiestr mogła zaprezentować swoją twórczość. Nieprzestrzeganie tego zapisu
spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów.
4. Zwracamy uwagę, że zarówno w przypadku parady orkiestr jak i występów konkursowych –
nie można łączyć różnych zespołów (np. w sytuacji gdy kapelmistrzem dwóch różnych
zespołów jest ta sama osoba). Nieprzestrzeganie tego zapisu w przypadku parady orkiestr
spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów; natomiast w przypadku występów
konkursowych – spowoduje obniżenie oceny zespołu o 10 punktów.

Zasady konkursu:
KONKURS FESTIWALOWY
Miejsce: DOBCZYCE, RCOS w Dobczycach, ul. Szkolna 43
Termin konkursu stacjonarnego:
25 września 2022r.
1. Konkurs festiwalowy zostanie przeprowadzony w kategorii Orkiestr Dętych.
2. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór Polskiego Kompozytora.
3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.
4. Czas prezentacji konkursowej (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20
minut. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o
3 punkty.
5. O kolejności przesłuchań w konkursie stacjonarnym i prezentacji konkursowych decydują
Organizatorzy.

Regulamin Jury:
1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem festiwalu.
2. Jury Konkursu Festiwalowego oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień
trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.
3. Oceny Jury są tajne.
4. Decyzje Jury są ostateczne.

Nagrody:
Pierwsze Miejsce - od 90 do 100 punktów. / nagroda pieniężna + dyplom
Drugie Miejsce – od 75 do 89 punktów. / nagroda pieniężna + dyplom
Trzecie Miejsce – od 60 do 74 punktów. / nagroda pieniężna + dyplom
Dodatkowe Nagrody:
Nagroda dla Najlepszej Orkiestry Dętej z terenu Powiatu Myślenickiego /nagroda pieniężna +
dyplom
Nagroda dla Najlepszego Solisty / nagroda pieniężna + dyplom

Nagroda dla Najlepszego Kapelmistrza Festiwalu / nagroda pieniężna + dyplom
Wyróżnienia:
Jury może przyznać dwa wyróżnienia. Każde z wyróżnień to nagroda pieniężna i dyplom.
Przewidywana pula nagród w Festiwalu wynosi około 30 000 PLN. ( W tym nagrody za uczestnictwo
w festiwalu).

Organizatorzy zapewniają:
1. Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Festiwalu oraz nagrodę
pieniężną za udział w festiwalu.
2. Zestaw perkusyjny, krzesła, pulpity.

Organizatorzy nie zapewniają:
1. Zwrotu kosztów podróży.
2. Pokrycia kosztów zakwaterowania zespołów przyjeżdżających na Festiwal.
Program Festiwalu zostanie podany w terminie do 5 września 2022 r.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul.
Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice, zwane dalej „Administratorem”. Mogą Państwo
skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice lub
telefonując pod numer: 122749740. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
Państwa danych osobowych mogą Państwo również skontaktować się z inspektorem ochrony
danych pisząc na adres: iod@myslenicki.pl.
2. Państwa dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Festiwalu Orkiestr Dętych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych
celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
4. Państwa dane będą udostępniane współorganizatorowi Festiwalu oraz jury oceniającemu
występy.
5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony
właściwym przepisami prawa, w tym w szczególności: Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie

6.
7.

8.
9.

10.

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza
przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu
wzięcia udziału w Festiwalu Orkiestr Dętych.
W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na
przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie
oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

