
REGULAMIN 
Wielkopolski Turniej Orkiestr Dętych 

im. Leona Schuberta o „Złoty Róg” 
Sompolno , 27 sierpnia 2017r. 

 
1. Organizatorzy Turnieju: 

 
- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 
- Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski „Macierz”                      
w Poznaniu, Urząd Miejski w Sompolnie, Sompoleńska Orkiestra Dęta.  
  
2. Cele Turnieju: 

 
- umożliwienie publicznego zaprezentowania poziomu artystycznego 
orkiestr poprzez konfrontację i rywalizację: 
- wytyczenie kierunków rozwoju artystycznego i organizacyjnego orkiestr 
zrzeszonych w Polskim Związku Chórów i Orkiestr, 
- poznanie repertuaru i wymiana doświadczeń. 
 
3. Założenia organizacyjne: 

 
Miejsce: Sompolno k. Konina 
 
Czas trwania: jeden dzień, od godz. 11.30 (przyjazd i narada 

kapelmistrzów), 
 

Ok. 12.30  przemarsz ulicami Sompolna (oceniany przez 
jury)  
 
 Ok. 13. 15 wspólne wykonanie 2 utworów przez wszystkie 
orkiestry na stadionie miejskim  
 
Ok.  14. 00  występy konkursowe  
 
Ok. 17.00 koncert Jubileuszowy Sompoleńskiej orkiestry 
dętej  

  Ok.  18 00 ogloszenie wyników i wreczenie nagród !!! 

 
 
Termin: 27 sierpnia (niedziela) 2017 r.  
 
Czas trwania koncertu estradowego: max do 25 minut czystej produkcji  
Muzycznej(wliczając przerwy miedzy utworami)  oraz 10 minut na wejście 

i zejście zespołu. 
Po Turnieju spotkanie jury z kapelmistrzami i prezesami orkiestr. 
 
 
 
4. Organizatorzy zapewniają: 
 
Pomoc medyczną, zabezpieczenie techniczne, posiłek dla wszystkich 
uczestników oraz nagrody i upominki. Organizatorzy zapewniają zestaw 
perkusyjny, i pulpity. 
Koszty przejazdu orkiestry pokrywają we własnym zakresie. 
 
5. Warunki uczestnictwa: 
 
W Turnieju uczestniczyć mogą orkiestry dęte. Pierwszeństwo udziału          
w Turnieju mają orkiestry zrzeszone w PZChiO,  i które uzyskały 
akceptację Oddziału Wielkopolskiego „Macierz” PZChiO. W Turnieju nie 
występuje orkiestra, zdobywca Złotego Rogu w poprzedniej edycji 
Turnieju. 
 
6. Założenia artystyczne: 
 
Turniej obejmuje dwa konkursy obowiązkowe oceniane oddzielnie: 
 - przemarsz marszem pochodowym, 
 - występ estradowy z utworem obowiązkowym kompozytora  
polskiego o „Złoty Róg”. 
 
Organizatorzy przewidują po czesci marszowej wspólne wykonanie utworu 
,,orkiestry” dęte oraz ,,happy marsching band”.  

W czasie Turnieju można wykonać musztrę paradną – show, o której 
decyduje kapelmistrz. (musztra nie będzie oceniana w konkursie. 
 



7. Jury Turnieju powołują organizatorzy: 
 
Ocena w skali 10 punktowej dotyczyć będzie: 
 - dobór repertuaru 
 - intonacji 
 - interpretacji 
 - ogólnego wrażenia artystycznego. 
 
Orkiestry zobowiązane są do przestrzegania ram czasowych.  
 
 
8. Nagrody: 
 
Zwycięzca w koncercie estradowym otrzymuje nagrodę  – ZŁÓTY RÓG. 
Pozostałe orkiestry otrzymują dyplomy uczestnictwa i upominki. 
Zwycięskie orkiestry otrzymują nagrodę finansową Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego finansowaną z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego. O podziale nagród  decyduje Jury Turnieju. 
 
9. Zgłoszenia: 
 
Karty uczestnictwa należy przesłać do 31 lipca 2017r. na adres: 
 
 Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski    
„Macierz” ul. św. Marcin 80/82  (tel., fax 061 8537 699, 501 178 302) 
 61 – 809 Poznań 
e-mail: mgoksompolno@o2.pl lub pzchio.poznan@gmail.com,  
  
Wiecej informacji - 693-819-657 – Maciej Gwóźdź kapelmistrz 
sompoleńskiej orkiestry detej.  
 
 
Ilość zespołów ograniczona 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


