REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ
ORKIESTR DĘTYCH I ZESPOŁÓW PARADNYCH

ALTE KAMERADEN 2020
I.

ORGANIZATOR:
we współpracy z

II.

TERMIN: 16 i 17 maja 2020 r.

III.

MIEJSCE: Gorzów Wielkopolski – Polska

IV.

CELE:
1. Popularyzowanie twórczości wybitnego Landsberczyka Carla Teike zwanego królem marsza.
2. Pokazywanie możliwości wykonawczych tkwiących w zespołach muzycznych - od marsza poprzez muzykę folk, pop, filmową
po transkrypcję muzyki poważnej. Prezentowanie tradycji i specyfiki muzycznej regionu pochodzenia zespołów muzycznych.
3. Rozwijanie współpracy pomiędzy zespołami muzycznymi działającymi w różnych miastach europejskich.
4. Propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej.

V.

W ramach Spotkań przeprowadzone zostaną konkursy o Kwalifikacje do Mistrzostw Świata Orkiestr Dętych na rok 2020/21, w
następujących kategoriach:
- marsz
- musztra paradna
- koncert
Ocena poziomu artystycznego uczestników Alte Kameraden opiera się zgodnie z ustaleniami z World Association of Marching
Show Bands na One World System i postanowieniach zawartych w Regulaminie Jury Spotkań.
Konkurs marszowy odbędzie się w dniu 16 maja, w wyznaczonym obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego (stadion lub plac).
Organizator ustala przebieg trasy.
Konkurs musztry paradnej odbędzie się w dniu 16 maja, w wyznaczonym obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego (stadion lub
plac) odpowiedniej wielkości. Musztra paradna powinna trwać 10 - 15 minut.
W razie niesprzyjających warunków pogodowych konkursy plenerowe zostaną przeniesione w miejsce zadaszone.
Konkurs koncertowy odbywa się w drugim dniu festiwalu 17.05 na zadaszonej scenie amfiteatru. Zespół muzyczny powinien
prezentować koncert do maksimum 25 minut (plus 2 minuty czasu na ustawienie/zainstalowanie się na scenie). Za
przekroczenie określonego czasu będą naliczane punkty ujemne.
Każdy konkurs odbywający się w trakcie festiwalu jest oceniany osobno. Kwalifikacją do Mistrzostw Świata
w danej kategorii konkursowej jest osiągnięcie 80 z 100 możliwych punktów.
Dany zespół muzyczny powinien wziąć udział w minimum dwóch albo trzech kategoriach.

VI.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA DO FESTIWALU:
1. Zainteresowane zespoły muszą przesłać organizatorowi:
 płytę CD lub link internetowy/ linki internetowe do prezentacji zespołu (audio lub video), na bazie których
organizator ostatecznie wyłoni uczestników festiwalu,
 wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (pocztą tradycyjną na adres siedziby organizatora oraz jako skan na adres
mailowy info@mckgorzow.pl)



zdjęcie zespołu w formie elektronicznej w jak najlepszej jakości jak i opis zespołu (proszę przesłać
na adres: info@mckgorzow.pl)
2. Termin wysłania zgłoszeń upływa 30 stycznia 2020r.
3. Organizator informuje o wynikach do kwalifikacji najpóźniej do dnia 20 lutego 2020r.
Organizator informuje, że nadsyłanie karty zgłoszenia i materiału o zespole nie jest jednoznaczne z udziałem w festiwalu.
Zainteresowane zespoły w tej sprawie winne odczekać na decyzje organizatora.
VII.

KOSZTY:
1. Organizator zapewnia zespołom uczestniczącym w festiwalu - bezpłatne wyżywienie i nocleg.
2. Koszty przejazdów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
3. Zespół ma obowiązek przesłać ostateczną liczbę uczestników do dnia 30 marca 2020, pod rygorem poniesienia opłat za
zamówione i niewykorzystane miejsce noclegowe lub dodatkową niepodaną liczbę osób.

VIII.

UCZESTNICY:
1. W Międzynarodowych Spotkaniach Orkiestr Dętych ALTE KAMERADEN 2020 mogą wziąć udział zespoły muzyczne dęte,
marszowe i paradne, z kraju i zagranicy prezentujące wysoki poziom artystyczny.
2. Uczestnikami festiwalu są zespoły muzyczne, których skład stanowią przede wszystkim instrumenty dęte.

IX.

ORGANIZATOR:
1. Zapewnia uczestnikom ponadto:
- zestaw perkusyjny, kotły oraz pulpity sceniczne na potrzeby konkursu na program koncertowy,
- elektroniczny dostęp do foto-video dokumentacji festiwalu,
- pamiątkowy dyplom i statuetkę.
2. Organizator bierze na siebie obowiązek wypełnienia formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania prezentacji
artystycznych i wizerunku zespołów muzycznych uczestniczących w festiwalu, bez wypłacania im honorariów.

X.

Ważnym akcentem Międzynarodowych Spotkań Alte Kameraden będzie wspólne wykonanie przez wszystkie zespoły 2 utworów
muzycznych: Alte Kameraden, muz. Carl Teike oraz polskiego utworu wybranego przez organizatora. (Materiał nutowy utworu
obowiązkowego zostanie przesłany na wskazany przez zespół muzyczny adres mailowy, po ogłoszeniu wyników dot. udziału
zespołu w festiwalu).

XI.

Uczestnicy informują organizatora w terminie do 30 marca 2020r. o aktualnej liczbie osób przyjeżdżających. (Jest to
maksymalny okres czasu do prowadzenia zmian dot. wyżywienia).

XII.

Podpisując regulamin osoba odpowiedzialna za zespół muzyczny akceptuje wszystkie w nim zawarte ustalenia i w związku z
tym zawiera umowę z organizatorem. Za zerwanie tej umowy w ciągu 60 dni przed wydarzeniem organizator przewiduje karę
w wysokości 1000 zł.
Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga zespół organizacyjny festiwalu, informując o tym
uczestników festiwalu w trybie pilnym.

Wszelkich informacji organizacyjnych, programowych i technicznych udziela:
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
Hanna Błauciak - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim,
tel. 0048 095 / 720 29 11, hanna.blauciak@mckgorzow.pl
Daja Weiss - koordynator zespołów zagranicznych, pośrednik językowy (angielski, niemiecki, polski)
tel. 0048 782 655 406, daja.weiss@mckgorzow.pl
Anna Wiśniewska - koordynator zespołów polskich, kapelmistrz Gorzowskiej Orkiestry Dętej,
anna.wisniewska@emceka.com
Małgorzata Kolczykiewicz - sekretariat Miejskiego Centrum Kultury - tel. 0048 095 720 29 11 fax. wew. 26
info@mckgorzow.pl

