REGULAMIN VI KASZUBSKIEGO PRZEGLĄDU
ZESPOŁÓW WESELNYCH
''WIESELNE GRANIE''
OSTRZYCE 2019
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, 83-314 Somonino, ul. Ceynowy 1A
CEL PRZEGLĄDU:
Celem VI Kaszubskiego Przeglądu Zespołów Weselnych jest prezentacja najciekawszych
i najbardziej oryginalnych grup muzyczno-wokalnych zajmujących się tego rodzaju
działalnością sceniczną oraz inspirowanie zespołów do dalszych twórczych poszukiwań,
a także zachowanie tradycji weselnej.
Przegląd ma na celu wyłonienie najciekawszych stylów muzycznych oraz zaprezentowanie szerokiej publiczności różnorodnych możliwości muzycznych i wokalnych
występujących zespołów i kapel.
CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU:
1. Przegląd odbędzie się na scenie widowiskowej w Ostrzycach w dn. 12.07.2019
2. Zespoły występować będą w kolejności zgłoszeń lub ustalonej przez
organizatora.
3. Zespół zgłasza się do organizatora godzinę przed rozpoczęciem się imprezy.
4. W Przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły i kapele weselne, które grają muzykę
weselną i biesiadną w szerokim tego słowa znaczeniu, muzykę dawniej i
współcześnie tworzoną.
5. Uczestnikami Przeglądu mogą być zespoły amatorskie, działające samodzielnie
lub pod patronatem instytucji społecznych, kulturalnych.
6. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na własny koszt.
7. Zespół wykonuje podczas Przeglądu liczbę utworów określoną przez
organizatora (ok. pół godziny)
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania ich
przyczyny
9. Zespół musi dostarczyć uzupełnioną kartę zgłoszeń do organizatora osobiście
w terminie do 10.07.2017 lub wysłać na adres e-mail gok@somonino.pl
10. Wynik konkursy nie podlega odwołaniu i reklamacji

OCENA
1. Zwycięzcę wybierają słuchacze Radia Kaszebe w głosowaniu sms-owym.
2. Wyniki będą prezentowane na żywo, na scenie w podczas trwania imprezy
NAGRODY:
1. Zwycięzca otrzyma tytuł„NAJLEPSZY ZESPÓŁ WESELNY – OSTRZYCE 2019”
oraz nagrodę pieniężną ustalona przez organizatora
2. Drugi i trzeci zespół otrzymują wyróżnienia oraz nagrodę.
KRYTERIA TECHNICZNE:
Organizatorzy zapewniają profesjonalną scenę z nagłośnieniem i oświetleniem oraz
obsługę akustyczną.
1.
2.
3.

UWAGI:
Organizator zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
Szczegółowe informacje: GOK Somonino, 83-314 Somonino ul. Ceynowy 1A,
e-mail; gok@somonino.pl, www.somoninogok.pl tel. 58 684 11 26, od poniedziałki
do piątku w godz. 8.00 – 18.00.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

