
 

   
 

 

 

 

REGULAMIN 
V PIKNIKU STRAŻACKICH ORKIESTR DĘTYCH,  

Żuromin ̀ 2016 

 
1. Nazwa imprezy: 

ŻUROMIŃSKIE GRANIE - V Piknik Strażackich Orkiestr Dętych, Żuromin `2016 

 

2. Organizatorzy: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Żurominie 

Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Żurominie 

 

3. Współorganizatorzy:  

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie 

Starostwo Powiatowe w Żurominie 

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żurominie 

Żuromińskie Centrum Kultury 

 

4. Patronat medialny: 

Radio 7 

Kurier Żuromiński 

 

5. Cele festiwalu 

 podnoszenie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych działających w 

strukturach ochotniczych straży pożarnych, 

 doskonalenie warsztatu muzycznego, 

 inspirowanie poszukiwań repertuarowych, 

 prezentacja aktualnych osiągnięć artystycznych orkiestr, 

 stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń instruktorów i 

kapelmistrzów orkiestr dętych, 

6. Program festiwalu: 

- 26.06.2016 r. – Żuromin: 

- paradny przemarsz ulicami Żuromina 

 
ZARZĄD ODDZIAŁU  

MIEJSKO – GMINNEGO ZOSP RP 
W ŻUROMINIE 

URZĄD GMINY I MIASTA 
W ŻUROMINIE 



- wspólne odegranie 5 utworów na terenie parku miejskiego, 

- przegląd koncertów estradowych  wykonaniu strażackich orkiestr dętych oraz 

orkiestr zaproszonych przez organizatorów 

- wręczenie pucharów  i dyplomów 

 

7. Zgłoszenie i warunki uczestnictwa: 

 V Piknik Strażackich Orkiestr Dętych odbędzie się w Żurominie w parku miejskim przy 

Pl. Piłsudskiego w dniu 26 czerwca 2016r. 

 W Pikniku mogą uczestniczyć orkiestry strażackie z terenu powiatu żuromińskiego oraz 

powiatów ościennych i zaproszonych przez organizatorów.  

 Prezentacje obserwować będzie Komisja Artystyczna powołana przez organizatorów 

Pikniku.  

 Piknik ma charakter przeglądu i prezentacji swojego dorobku artystycznego. 

 Orkiestry zgłaszają się do przeglądu z imiennym wykazem osób – członków zespołu. 

 Kolejność występów w konkursie koncertowym będzie alfabetyczna (od nazw 

miejscowości). 

 W konkursie uczestniczyć mogą orkiestry wyłącznie ze stałym składem osobowym 

muzyków w ilości nie mniejszej niż 15 osób. 

 Wszystkie orkiestry uczestniczące w V Pikniku Strażackich Orkiestr Dętych otrzymują 

pamiątkowe dyplomy i puchary. 

 Orkiestry wykonują podczas prezentacji swojego kunsztu muzycznego 3 utwory, jednak 

czas prezentacji nie może przekraczać 20 minut + 10 minut na wejście i zejście ze sceny.      

 W repertuarze orkiestr mile widziane będą utwory kompozytorów polskich, zarówno 

muzyki poważnej jak i rozrywkowej. 

 Otwarciu V Pikniku będzie towarzyszył przemarsz orkiestr na terenie miasta trasą 

wyznaczoną przez   organizatorów. 

 O godzinie występu oraz szczegółowym programie Pikniku orkiestry zostaną 

powiadomione przez organizatora po otrzymaniu karty zgłoszenia. 

 Karty zgłoszenia do Pikniku przyjmowane są przez Ochotniczą Straż Pożarną w 

Żurominie w nieprzekraczalnym terminie 15.05.2016 r. 

 Każda orkiestra otrzymuje jeden posiłek. Organizatorzy nie zwracają kosztów 

przejazdu. 

 Organizatorzy zachęcają orkiestry do wykonania tablicy z nazwą orkiestry i miejscowości, 

z której pochodzi zespół. Tablica jako znak indentyfikacyjny orkiestry powinna być 

prezentowana w czasie przemarszu i występu na scenie oraz podczas wspólnego 

wykonywania utworu przed sceną. Organizatorzy zapewnią osoby do niesienia tablic 

informacyjnych. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i interpretacji postanowień niniejszego 

regulaminu. 

 Bliższych informacji dotyczących V Pikniku Strażackich Orkiestr Dętych udziela: 

dh. Włodzimierz Wiśniewski – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurominie, 

tel. 500 162 998, e-mail: wlodekw67@wp.pl.  

Regulamin i karta zgłoszeń do pobrania na stronie  Urzędu Gminy i Miasta w 

Żurominie oraz  Starostwa Powiatowego w Żurominie.           

 

mailto:wlodekw67@wp.pl


V PIKNIK STRAŻACKICH ORKIESTR DĘTYCH 
Żuromin, 26  czerwiec  2016r. 

 
 

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 
 

 Nazwa Orkiestry   …………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość: …………….……..……, gmina:  ….…….……...…………., powiat: ……….………..……………… 

 Zgodnie z ust. 7 Regulaminu oświadczam, że oprócz muzyków ze stałego składu orkiestry, 
program konkursowy realizować będą również muzycy dokooptowani: 
 
 ……………………………………….………………………………………………………………. 

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

 Imię i nazwisko Dyrygenta (adres domowy, telefon, e-mail) ……………………………… 

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

 Stan ilościowy orkiestry: ………………………………………………………………………………... 

 Przygotowane utwory (tytuł, kompozytor, autor opracowania): 

a) ……….………………………………………………….…………………………………………..………………………… 

b) ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Informacje o Orkiestrze (rok powstania, nagrody, wyróżnienia): 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i zgodnie z jego przepisami zgłaszam swoją 

orkiestrę do Pikniku. 
 
 
 
……………………………..                       …………………………… 
czytelny podpis                                  pieczątka firmowa 

 


