
XIII Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Dętych  

R e g u l a m i n 

Organizator: 

Wąbrzeski Dom Kultury  

ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno 

tel./fax 56 688 17 27 

e-mail: animacja@wdkwabrzezno.pl   

www.wdkwabrzezno.pl 

 

Termin i miejsce: 

18.12.2021 r., godz. 12.00 sala widowiskowa WDK 

 

Patronat medialny: 

Tygodnik Regionu Wąbrzeskiego CWA 

Gazeta Pomorska 

Miejska Telewizja Kablowa     

 

Cel przeglądu: 

 prezentacja  dorobku artystycznego oraz podnoszenie poziomu amatorskich orkiestr dętych 

 integracja środowiska młodych muzyków 

 popularyzacja i podnoszenie poziomu wykonawczego młodzieżowych orkiestr dętych poprzez wymianę 

doświadczeń, rywalizację konkursową i ocenę dorobku artystycznego 

Warunki uczestnictwa: 

 orkiestry biorące udział w konkursie zobowiązane są do przygotowania programu, który 

zaprezentowany zostanie na scenie  - czas trwania do 20 minut  

 każda orkiestra zobowiązana jest do wykonania jednego utworu polskiego kompozytora 

 każda z orkiestr zobowiązana jest do przygotowania utworu pt. „Orkiestry dęte” Juliana 

Kwiatkowskiego, który zostanie zagrany wspólnie po ogłoszeniu wyników konkursu 

  orkiestry uczestniczące w konkursie zobowiązane są przesłać na adres organizatora kartę zgłoszenia 

oraz listę uczestników wg załączonego wzoru w terminie do 20 listopada 2021 r. 

  Nagrody: 

 Organizator przewiduje nagrodę GRAND PRIX * 

 Laureaci I, II, III miejsca otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody 

 Wszystkie orkiestry otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy 

 Jury zastrzega sobie możliwość do innego podziału nagród 

mailto:animacja@wdkwabrzezno.pl


 Kryteria oceny: 

Jury powołane przez organizatora  dokona oceny orkiestr według poniższych kryteriów: 

- dobór repertuaru 

- brzmienie, intonacja 

- frazowanie, artykulacja 

- technika gry 

- ogólny wyraz artystyczny 

 Uwagi końcowe: 

 organizator zastrzega sobie możliwość do zmiany rozpoczęcia godziny konkursu  

w przypadku małej lub dużej ilości zgłoszeń (w przypadku zmiany godziny rozpoczęcia przeglądu 

uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie), 

 organizator zastrzega sobie możliwość do zmiany formy konkursu ze stacjonarnej na online  

(w przypadku obostrzeń GIS związanych z pandemią koronawirusa) 

 koszty związane  z przejazdem, ubezpieczeniem pokrywają instytucje delegujące, 

 organizator  zapewnia  posiłek  dla wszystkich uczestników, 

 sprawy nie ujęte w regulaminie wynikłe w trakcie przeglądu  rozpatruje organizator w porozumieniu  

z komisją sędziowską, 

 od godz. 11.00 istnieje możliwość przeprowadzenia próby akustycznej. Czas trwania próby max.  

10 min. Obowiązuje kolejność rejestracji w biurze organizacyjnym, 

 zgłoszenie zespołu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, 

 wszystkie orkiestry zobowiązane są do przywiezienia własnego sprzętu,  pulpitów, itp., 

 odprawa kapelmistrzów godz. 11.45 w Kawiarni „Styl”, 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie utworów, do których prawa  autorskie są 

zastrzeżone  

 nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu przez wszystkich 

członków zgłaszanej orkiestry. 

Bliższe informacje: Dorota Otremba, Kierownik Działu Animacji Kultury i Promocji Miasta,  

tel. 56 688 17 27 wew. 24, 535 436 071 

Uwaga! 

*Laureat nagrody Grand Prix w tegorocznym konkursie, może otrzymać ją ponownie po 2 latach  

tj. 2024 roku. Nie wyklucza to jednak udziału zwycięskiej Orkiestry w kolejnej edycji konkursu i rywalizacji 

o I, II, III m.   

 

 

 

 

 



 

 

   Karta uczestnictwa  

 

Nazwa orkiestry 

 

 

Instytucja delegująca  

 

Repertuar 

 

 

 

Ilość uczestników  

 

Imię i nazwisko 

instruktora/opiekuna oraz 

tel. kontaktowy 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu  

…………………………………………………………………… 

Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych 

niezbędnych do przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr Dętych zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. (D.U. poz. 1000).Wyrażam również zgodę na wykonywanie zdjęć mojej osoby/mojemu dziecku podczas 

realizacji w/w konkursu i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach promocyjnych domu kultury, Miejskiej 

Telewizji Kablowej, Gazecie CWA, Gazecie Pomorskiej, Gazecie Nowości oraz stronach www.wdkwabrzezno.pl, 

www.wabrzezno.com, portalu społecznościowym domu kultury oraz Urzędu Miasta Wąbrzeźno, portalu „Kultura w 

zasięgu”, portalu „Redakcja Wąbrzeźno 365”, stronach ZAiKS. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie moich/mojego 

dziecka danych osobowych na dyplomach konkursowych. Udzielam wyłącznej i nieodpłatnej licencji WDK na dowolne 

wykorzystanie moich zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest mój/mojego dziecka wizerunek oraz głosi 

emitowanie nagrania w programach realizowanych przez Miejską Telewizję Kablową w Wąbrzeźnie. Wyrażam również 

http://www.wdkwabrzezno.pl/
http://www.wabrzezno.com/


zgodę na podpisanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem mojej osoby/mojego dziecka imieniem i nazwiskiem.  

W związku z przetwarzaniem przez Wąbrzeski Dom Kultury danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:  

1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), 

2. do sprostowania danych (art. 16. RODO), 

3. do usunięcia danych (art. 17 RODO), 

4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym 

profilowania (art. 22 RODO). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana  jest Wąbrzeski Dom Kultury z siedzibą 87-200 Wąbrzeźno,  

ul. Wolności 47; 

2) z inspektorem ochrony danych WDK mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail 

sekretariat@wdkwabrzezno.pl; 

3) dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;  

4) dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia przedmiotowego konkursu; 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych Pani/Pana i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu; 

8) Dane  Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 

 

     ………………………………………… 

     (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

       

* Prosimy o wypełnienie tabeli nr 2  

 

 

 

 

 



 

Tabela nr 2. Skład Orkiestry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** W przypadku osób niepełnoletnich 

 

L.p. Imię i nazwisko uczestnika Podpis uczestnika /rodzica lub 

prawnego opiekuna
**

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


