
 

     
 

REGULAMIN 
 

XIII  

 PRZEGLĄDU   ORKIESTR  

DĘTYCH BIAŁA 2017 
 

 
 

1. Patronat: 

- Wójt Gminy Biała, 

- Dyrektor GOKiS Biała. 

2. Organizatorzy: 

- Gmina Biała, 

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, 

- Ludowy Zespół Sportowy w Młynisku 

3. Cele Przeglądu: 

- Stworzenie tradycji cyklicznych spotkań amatorskich orkiestr dętych z terenu całego kraju. 

- Okazja do doskonalenia warsztatu muzycznego, 

- Zachęta do powstawania podobnych grup muzycznych w regionie, 

- Integracja muzyków, 

- Wymiana doświadczeń, 

- Promocja działań kulturalnych z terenu gminy, 

4. Czas i miejsce Przeglądu: 



− 2 lipca 2017 r.  godzina 15.00 – boisko sportowe w Młynisku, gmina Biała, 

− spotkanie dyrygentów o godz. 14.30, 

− przemarsz poszczególnych orkiestr około 200 m – 15.00 i rozpoczęcie Przeglądu. 

5. Uczestnicy: 

– amatorskie orkiestry dęte z całego kraju , 

- orkiestra może wystąpić z grupą mażoretek, 

- za niepełnoletnich uczestników odpowiadają opiekunowie z każdej orkiestry. 

6. Repertuar: 

- w trakcie przemarszu (około 200 m) dowolny utwór marszowy, 

- na scenie 5 utworów (prezentacja do 25 minut). 

7. Organizacja, przyjazd i pobyt: 

- Organizatorzy  zapewnią napoje i ciepły posiłek. 

- Orkiestry na Przegląd przyjeżdżają na koszt własny. 

8. Nagrody: 

- Dla każdej Orkiestry biorącej udział w Przeglądzie przewidziane są nagrody rzeczowe o 

wartości 500,00 zł. 

9. Dodatkowe atrakcje: 

- Zabawa Taneczna. 

10. Zgłoszenia udziału 

Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 19 czerwca 2017 r. pod adres email: gbpbiala@op.pl , 

bądź na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

Biała Druga 4a  

98-350 Biała. 

 

Ewentualne zapytania prosimy kierować na: gbpbiala@op.pl lub tel./fax 43 8419004 

 

 

 

 

 

 

 



  

         Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

                XIII 

    Przeglądu Orkiestr Dętych Biała 2017 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

do udziału w 

 XIII PRZEGLĄDZIE ORKIESTR  DĘTYCH 

Biała 2017 

 

 I. Orkiestra - nazwa 

…............................................................................................................................................................ 

 

…............................................................................................................................................................ 

    (nazwa Orkiestry, adres, telefon / e-mail) 

 

 II  Kierownik/ dyrygent orkiestry (tel., e-mail) 

 

…............................................................................................................................................................ 

III. Liczba członków Orkiestry …............................................................................................ 

IV. Ważne informacje o Orkiestrze: 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

…............................................................................................................................................................ 



 

…............................................................................................................................................................ 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

V. Proponowany repertuar: 

 

1....................................................................................................................... 

 

2....................................................................................................................... 

 

3. …................................................................................................................. 

 

4. …................................................................................................................. 

 

5.  …................................................................................................................ 


