
 
REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU KAPEL  WESELNYCH 

BARTOSZYCE 2019 

 

 

ORGANIZATOR: BARTOSZYCKI DOM KULTURY 

CELE PRZEGLĄDU 

a) promocja zespołów wykonujących muzykę o charakterze weselnym, dancingowym i biesiadnym; 

b) podnoszenie poziomu wykonawczego i konfrontacja dorobku artystycznego uczestników; 

c) prezentacja dorobku artystycznego zespołów; 

d) kultywowanie dawnych zwyczajów i tradycji weselnych; 

e) wymiana doświadczeń wśród wykonawców; 

f) poszerzanie wiedzy z zakresu różnych rodzajów muzyki. 

 

UCZESTNICY PRZEGLĄDU  

Uczestnicy Przeglądu muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku 

życia muszą okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo  

w Przeglądzie.  

WARUNKI PRZEGLĄDU  

1. Przegląd ma charakter imprezy plenerowej i odbędzie się na Placu Bohaterów Westerplatte w 

Bartoszycach. Rozpoczęcie przeglądu planowane jest na godz. 1600(organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany godziny rozpoczęcia). 

2. Kolejność prezentacji zostanie ustalona w wyniku losowania zgłoszonych zespołów/ kapel 

weselnych w dniu imprezy.  

3. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły i kapele weselne, które wykonują muzykę weselną, 

biesiadną, dancingową w szerokim tego słowa znaczeniu, muzykę dawniej i współcześnie 

tworzoną.  

4. Warunkiem udziału w przeglądzie jest dostarczenie na adres pocztowy lub email: Bartoszycki 

Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce, email: fkw.bdk@wp.pl  dwóch 

utworów demo oraz wypełnionej Karty Zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego 

regulaminu do dnia 16  czerwca 2019 r.   

6. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

zawartych w niej danych osobowych na potrzeby przeglądu oraz nieodpłatne utrwalanie, 

publikowanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów przeglądu wizerunku uczestników,  

ich imion, nazwisk, nazw zespołów oraz materiału muzycznego (utworów) w celach 

dokumentacyjnych i promocyjnych przeglądu.  

7. Do wzięcia udziału w przeglądzie zostanie zakwalifikowanych max. 10 kapel/zespołów 

weselnych wyłonionych z nadesłanych nagrań przez powołaną komisję.   

8. Kapele/ zespoły weselne na scenie zaprezentują pięć utworów muzycznych. Czas prezentacji 

zespołu na scenie wynosi maksymalnie 30 minut (w tym przygotowanie techniczne zespołu: 

instalacja i próba techniczna).  
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9.  Organizatorzy nie pokrywają uczestnikom kosztów dojazdu na miejsce przeglądu.  

10. Uczestnicy przeglądu zobowiązani są stawić się w miejscu przeglądu do godz. 1530.  

11.Podsumowanie przeglądu oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  nastąpi po 

wystąpieniu wszystkich zgłoszonych zespołów i kapel weselnych. 

13. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i oświetlenie podstawowe sceny.  

UWAGI ! 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

2. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 


