
 

 

 

 

 

REGULAMIN XXIX PRZEGLĄDU ORKIESTR MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ 

LEŚNICA 2021 - online 

I. Cel Przeglądu: 

1. Prezentacja i ocena dorobku orkiestr dętych pielęgnujących kulturę niemiecką. 

II. Organizacja: 

1. Organizatorem XXIX Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemieckiej, zwanym dalej 

Przeglądem jest Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy we współpracy 

z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Leśnicy.  

2. Ze względu na stan pandemii Przegląd odbędzie się w formie online.  

3. Przegląd ma charakter konkursu i przeznaczony jest do orkiestr pielęgnujących 

tradycje mniejszości niemieckiej. 

4. Zgłoszenia do udziału w Przeglądzie następuje poprzez przesłanie w terminie 

do 30 czerwca 2021 r. na adres biuro@stowarzyszenie.lesnica.pl karty zgłoszenia 

orkiestry.  

5. Ilość zgłoszonych orkiestr/kapel ograniczona została do 25 orkiestr. O udziale 

w Przeglądzie decyduje kolejność przesłania karty zgłoszenia.  

6. Do dnia 30 września 2021 r. należy przesłać na adres 

biuro@stowarzyszenie.lesnica.pl filmu z nagranym utworem. W przypadku 

nagrania z plikiem powyżej 20 MB należy skorzystać z usługi internetowej 

pozwalającej na przesyłanie danych za pomocą internetowej przestrzeni dyskowej 

https://wetransfer.com 

7. Nazwa pliku z filmem powinna zawierać nazwę orkiestry. Na nagraniu powinna być 

widoczna występująca orkiestra. Film powinien być nagrany ze statycznego ujęcia 

i w postaci jednego ujęcia w układzie poziomym i zapisany w powszechnie 

dostępnym formacie. Nie dopuszcza się ingerencji w realizacji nagrania, 

np. stosowania filtrów, korekcji dźwięku itp.  

8. Przystąpienie do Przeglądu oznacza wyrażenie przez uczestników zgody 

na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych 

i promocyjnych związanych z działaniem Organizatorów oraz na przetwarzanie ich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Przeglądu, 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.) 

9. Uczestnictwo w Przeglądzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych organizatorów.   

 

III. Utwory obowiązkowe do prezentacji: 

1. Każda orkiestra wykonuje: jeden utwór kompozytora niemieckiego wywodzący się 

z niemieckiego dziedzictwa kulturowego lub utwór z kręgów niemieckiej kultury, 

w tym utwory niemieckiej muzyki ludowej, klasycznej lub rozrywkowej.  

2. Orkiestry uczestniczące w Przeglądzie po raz kolejny nie mogą przedstawiać utworu 

prezentowanego w trzech poprzednich edycjach Przeglądu. 
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3. Maksymalny czas prezentacji jest ograniczony do 7 minut. Przekroczenie ustalonego 

czasu prezentacji grozi dyskwalifikacją. Jeśli orkiestrze towarzyszy śpiew to musi być 

wykonany w języku niemieckim.  

 

IV. Jury:  

1. Jury powołuje organizator. 

2. Decyzja jury jest ostateczna. 

3. Komisja może przyznać dodatkowe wyróżnienia uczestnikom Przeglądu.  

4. Rozstrzygnięcie Przeglądu nastąpi do dnia 30 października 2021 r. 

5. Oprócz nagród przyznanych przez jurorów możliwe będzie przyznanie nagrody 

publiczności, poprzez internetowe głosowanie na daną orkiestrę.  

 

V. Kryteria oceny: 

1. Intonacja. 

2. Brzmienie zespołu.  

3. Dyscyplina rytmiczna. 

4. Właściwe proporcje brzmieniowe między poszczególnymi grupami instrumentalnymi. 

5. Zróżnicowanie artykulacyjne w zależności od charakteru utworu. 

6. Ogólna prezentacja orkiestry pod względem dynamicznym, agogicznym 

i interpretacyjnym utworów. 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy otrzymują puchary, dyplomy i nagrody finansowane ze środków pozyskanych 

przez organizatora w wysokości uzależnionej od sumy pozyskanych środków i werdyktu 

jurorów. 

2. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali.  

3. O terminie gali wręczenia nagród wszyscy zwycięscy zostaną powiadomieni mailowo 

bądź telefonicznie.  

4. Uczestnictwo w przeglądzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.   

6. Wszystkie filmy z występami poszczególnych orkiestr opublikowane zostaną na stronie 

internetowej Organizatora www.stowarzyszenie.lesnica.pl oraz Facebooku.  

 

 

 

 

 

 

 
XXIX Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2021 realizowany jest dzięki dotacji Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz 

Samorządu Województwa Opolskiego, we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji 
w Leśnicy 
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