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1. Organizatorzy 

 Urząd Miejski w Tłuszczu 

 Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 

 Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony KOBRA 

 Starostwo Powiatowe w Wołominie  

 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Tłuszcz 

2. Czas i miejsce festiwalu 

Festiwal odbędzie się w Niedzielę, 17 czerwca 2018 r. na terenie Stadionu Miejskiego w Tłuszczu,  

ul. Polna 1, 05-240 Tłuszcz w ramach obchodów XXII Dni Tłuszcza.  

3. Cele festiwalu 

 Wzbudzenie poczucia przynależności, patriotyzmu i tożsamości kulturowej i narodowej 

 Swoista forma propagowania muzyki orkiestrowej 

 Kontynuowanie tradycji cyklicznych spotkań młodzieżowych orkiestr dętych z terenu 

Mazowsza 

 Prezentacja dorobku młodzieżowych orkiestr dętych  

 Porównanie poziomu występujących uczestników II Tłuszczańskiego Festiwalu 

Młodzieżowych Orkiestr Dętych 

 Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pomiędzy orkiestrami 

 Popularyzacja działalności orkiestr dętych, jako środowiska doskonalenia talentów 

muzycznych 

 Integracja środowiska młodych muzyków 

 Wielopokoleniowe przesłanie festiwalu 

 Podnoszenie kultury muzycznej 

4. Program festiwalu 

W ramach festiwalu zostanie przeprowadzony Konkurs, na który składają się: 

a. Udział w paradzie orkiestr dętych ulicami Tłuszcza - obowiązkowy dla wszystkich orkiestr 

(szczegóły pkt 6a) 

b. Powitanie wszystkich przybyłych Orkiestr - prezentacja danego zespołu krótkim, dowolnie 

wybranym sygnałem dźwiękowym 

c. Wspólne wykonanie dwóch utworów „Marsz Tłuszcza” oraz „Happy Marching Band”, jako 

oficjalne otwarcie festiwalu. Partytury oraz głosy utworów do wspólnego wykonania 

zostaną umieszczone z wyprzedzeniem na stronie Festiwalu (www.festiwal.cktluszcz.pl).  

d. Koncert estradowy - obowiązkowy dla wszystkich orkiestr (szczegóły pkt 6b) 

e. Pokaz musztry paradnej - element dodatkowy wykonywany po części estradowej przez 

orkiestry, które wyrażą chęć prezentacji – nieobowiązkowy, nie podlega ocenie jury. 
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5. Zgłoszenie i warunki uczestnictwa 

W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie orkiestry dęte liczące nie mniej niż 15 

muzyków w wieku do 25 lat. Dopuszcza się udział osób starszych (nauczyciele, instruktorzy) nie 

liczniejszy niż 10% składu orkiestry. Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych 

na sam festiwal. Orkiestra może wystąpić z grupą tamburmajorek/mażoretek lub grupą taneczną, 

jednakże ich prezentacja nie będzie przedmiotem oceny samego koncertu estradowego.   

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest: 

a. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia według załączonego wzoru (Załącznik nr 1) na 

adres e-mailowy Festiwalu - kontakt@festiwal.cktluszcz.pl (w formie skanu) w 

nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2018 r. wraz z poglądowym materiałem 

audio/video. 

b. Zakwalifikowanie do udziału w konkursie za decyzją Rady Artystycznej, o którym orkiestry 

zostaną poinformowane do 13 maja 2017 r. Liczba uczestników Festiwalu jest ograniczona. 

c. Udział w każdej obowiązkowej części Festiwalu - parada ulicami Tłuszcza oraz konkurs 

estradowy.  

6. Zasady konkursu 

a. Parada orkiestr dętych (waga w ocenie końcowej 0,2).  

Należy przeprowadzić przemarsz orkiestry wyznaczoną i oznakowaną trasą  

(Załącznik nr 2). Ocenie podlega umiejętność władania buławą przez 

kapelmistrza/tamburmajora(-rkę) oraz reagowanie orkiestry na wskazania buławy, 

utrzymanie miarowego tempa podczas marszu, zatrzymanie oraz ponowne rozpoczęcie 

marszu w wyznaczonym punkcie trasy. 

b. Koncert estradowy (waga w ocenie końcowej 0,8).  

Czas trwania koncertu nie może przekraczać 20 minut od momentu rozpoczęcia muzyki 

do jej zakończenia. Program koncertu wraz z partyturami należy przedłożyć razem z kartą 

zgłoszeniową. Dobór repertuaru koncertu jest dowolny. Ocenie będzie podlegać 

brzmienie i intonacja, frazowanie i artykulacja, równowaga brzmienia, dobór repertuaru, 

instrumentacja na dany skład wraz z proporcją instrumentów, sposób wykonywania 

utworów, ogólny wyraz artystyczny. 

7. Przyjazd  

Na miejsce festiwalu należy dotrzeć przed godz. 10:00. O godz. 10:00 przeprowadzona zostanie 

odprawa dla kapelmistrzów w budynku klubowym na Stadionie przy ul. Polnej 1. Po odprawie 

zostanie przeprowadzona próba wspólnego wykonania utworów przez wszystkie orkiestry. 

Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów transportu do 100 km w jedną stronę wg ujednoliconej 

stawki kilometrowej, podanej z wyprzedzeniem. 

Organizatorzy zapewniają parking dla autokarów w pobliżu miejsca Festiwalu 
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8. Kolejność występów i przygotowanie do występu 

Kolejność występów zostanie ustalona i podana publicznie po zamknięciu listy zgłoszeniowej.  

Każdej z orkiestr na 30 minut przed koncertem estradowym zostanie udostępniona sala na terenie 

festiwalu.  

Każda z orkiestr otrzyma kupony na posiłek do wykorzystania podczas festiwalu przed lub po 

występie. 

Organizatorzy zapewniają pulpity koncertowe. 

9. Jury 

Występy orkiestr będą oceniane przez 3 osobową komisję, powołaną przez Radę Artystyczną 

Festiwalu. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Obrady jury są tajne 

Ogłoszenie wyników nastąpi na zakończenie festiwalu.  

10. Nagrody 

Podczas festiwalu orkiestrom przyznane zostaną nagrody finansowe za:  

I miejsce – 3 000 zł 

II miejsce – 2 000 zł 

III miejsce - 1 000 zł 

 

oraz pamiątkowe statuetki i dyplomy. Przewidziano również wyróżnienia i nagrody specjalne.  

Jury może przyznać inne nagrody pozaregulaminowe oraz nagrody ex aequo.   

11. Uwagi Końcowe 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania rejestracji filmowej, dźwiękowej i 

fotograficznej zespołów biorących udział w festiwalu w celu ich publicznej popularyzacji. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa 

autorskie) i związane z tym działania prawne. 

Przesłanie zgłoszenia oznacza przyjęcie warunków niniejszego regulaminu. 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod adresem: kontakt@festiwal.cktluszcz.pl   

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz rozstrzygania 

kwestii spornych nieuregulowanych niniejszym dokumentem. 
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