
 
REGULAMIN 

I Regionalnego Przeglądu DJ i Zespołów Weselnych  
„ Chałtura 2017” 

Wieruszów dnia 15-16.09.2017r. 
 

ORGANIZATOR: 
Wieruszowski Dom Kultury ul. Rynek, 98-400 Wieruszów. 
Agencja Artystyczna WiArt oś. Warszawska 3/23 Wieruszów. 
 
PATRONAT: 

………………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
CEL PRZEGLĄDU: 
a/ promocja zespołów o charakterze weselnym, dancingowym i biesiadnym, 

b/ prezentacja najciekawszych i najbardziej oryginalnych grup muzyczno-wokalnych 
oraz ich dorobku artystycznego . 

c/ podnoszenie poziomu wykonawczego i konfrontacja dorobku artystycznego 
uczestników, 
d/ wymiana doświadczeń wśród wykonawców, 

e/ 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.  
Będzie to pierwsza tego typu impreza na naszym terenie. 
 
CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU: 
Konkurs ma charakter otwarty 

1.Przegląd odbędzie się na Wieruszowskim Zamczysku w razie niesprzyjającej aury w 
Wieruszowskim Domu Kultury w Wieruszowie w dniu: 15-16.09.2017 ( w zależności od 
ilości zgłoszeń).Godzina rozpoczęcia zostanie ustalona po zakończeniu kwalifikacji 
uczestników orientacyjnie 16:00. 
2. Zespoły występować będą w kolejności ustalonej przez Organizatora. 
 
UCZESTNICY PRZEGLĄDU 

1.Uczestnicy Przeglądu muszą mieć ukończone 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 18-
tego roku życia muszą okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na 
uczestnictwo w Przeglądzie. 
WARUNKI PRZEGLĄDU 

1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły i kapele weselne, które grają muzykę 
weselną i biesiadną ,dancingowa w szerokim tego słowa znaczeniu, muzykę dawniej i 
współcześnie tworzoną. 

2. Uczestnikami Przeglądu mogą być zespoły amatorskie, działające samodzielnie lub 
pod patronatem instytucji społecznych, kulturalnych , 
 3. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na własny koszt. 

4. Kolejność prezentacji ustalona zostanie w wyniku konsultacji organizatora przeglądu z 
przedstawicielami zespołów. Z uwzględnieniem możliwości technicznych - sprzętowych i 
instrumentalnych. 



5. Warunkiem udziału w przeglądzie jest dostarczenie na adres – 

Wieruszowski Dom Kultury ul. Rynek 8/9, Wieruszów lub drogą e-mailową na adres: 
wdk@wdkwieruszow.pl / agencja@wiart.pl wypełnionej Karty Zgłoszenia stanowiącej 
załącznik do niniejszego regulaminu do dnia 13 wrzesnia 2017 r. wraz z potwierdzeniem 
wpłaty opłaty akredytacyjnej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych od członka 
zespołu-uczestnika) na konto bankowe Wieruszowski Dom Kultury, 
PKO :65 1020 4564 0000 5102 0010 9942                                                        
Opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi. 

6. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie zawartych w niej danych osobowych na potrzeby Przeglądu oraz 
nieodpłatne utrwalanie, publikowanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Przeglądu 
wizerunku uczestników, ich imion, nazwisk, nazw zespołów oraz materiału muzycznego 
( utworów) w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Przeglądu. 

7. Do wzięcia udziału w przeglądzie zostanie zakwalifikowanych 10 kapel przyjętych 
według kolejności dokonanych zgłoszeń. 

8. Czas prezentacji zespołu na scenie maksymalnie wynosi 40 minut (w tym 
przygotowanie techniczne zespołu: instalacja i próba techniczna). W przypadku dużej 
ilości zgłoszeń czas prezentacji może zostać skrócony 
9. Organizator nie pokrywają uczestnikom kosztów dojazdu na miejsce przeglądu. 

10. Uczestnicy przeglądu zobowiązani są stawić się w miejscu przeglądu na 1 godzinę 
przed swoim występem.  
11. Podsumowanie przeglądu oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (głównej i 
publiczności) nastąpi po wystąpieniu wszystkich zgłoszonych zespołów, DJ i po ocenie 
Jury . 
12. Przegląd zakończy koncert zwycięzcy przeglądu który potrwa około 1 godziny. 
 
KRYTERIA TECHNICZNE: 

Organizator zapewnia nagłośnienie z obsługę akustyczną (szczegóły techniczne do 
uzgodnienia) oraz oświetlenie podstawowe sceny. 
 
OCENA 
1.Oceny uczestników przeglądu dokona trzyosobowa Jury powołana przez Organizatora. 

2. Przy wyłanianiu zwycięzcy podczas Przeglądu w dniu 15-16 września 2017 r. Jury 
bierze pod uwagę następujące kryteria : 
a/ zaprezentowany repertuar 
b/ opracowanie muzyczne i koncepcja wykonania 
c/ jakość i interpretacja tekstu 
c/ poziom warsztatu 
d/ ogólny wyraz artystyczny zespołu 
e/ kontakt uczestników z publicznością. 

3. Każde z kryteriów będzie oceniane w skali od 1 do 5 pkt. O zwycięstwie w 
Przeglądzie zdecyduje największa liczba zdobytych punktów. W przypadku równej ilości 
punktów o wygranej będzie decydować najpierw kryterium kontaktu uczestników z 
publicznością, następnie ogólny wyraz artystyczny zespołu ( wizerunek). 
4. Jury w oparciu o powyższe kryteria wyłoni Laureata do Nagrody Głównej Przeglądu. 
5. Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych 
 
NAGRODY 
1. Organizatorzy fundują w Przeglądzie następujące nagrody: 
a/ NAGRODA GŁÓWNA 



Laureata do Nagrody Głównej wyłoni Jury powołana przez Organizatora. 

Zwycięzca otrzyma pamiątkowa statuetkę, Tytuł „Najlepszy Zespół Weselny Regionu na 
rok 2017, gwarancję podpisania umowy o występ podczas Dni Wieruszowa 2018r lub 
Balu Karnawałowego 2017r, zamieszczenie informacji reklamowej na stronach 
internetowych organizatorów do końca 2018 roku, oraz możliwość emisji własnej 10 
sekundowej reklamy przed każdym seansem w kinie „Słońce” przez okres trzech 
miesięcy. 
b/ NAGRODA PUBLICZNOŚCI 
Laureata do Nagrody Publiczności wyłoni publiczność na podstawie oddanych głosów. 

Zwycięzca otrzyma pamiątkową statuetkę. Tytuł Ulubiony Zespół Weselny Publiczności 
na rok 2018 , możliwość występu podczas Dni Wieruszowa 2018, zamieszczenie 
informacji reklamowej na stronach internetowych organizatorów do końca 2018r 
roku ,oraz możliwość emisji własnej 10 sekundowej reklamy przed każdym seansem w 
kinie „Słońce” przez okres trzech miesięcy. 
c/  DJ WESELNY 

Zwycięzca otrzyma pamiątkową statuetke Tytuł Najlepszy DJ Weselny na rok 2018r, 
możliwość występu podczas Dni Wieruszowa 2018, zamieszczenie informacji 
reklamowej na stronach internetowych organizatorów do końca 2018 roku.  
 d/ NAGRODY DLA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW 

Uczestnicy przeglądu poza trzema w/w laureatami otrzymają nagrody pocieszenia i 
dyplomy uczestnictwa w I Regionalnym Przeglądzie DJ i Zespołów Weselnych  
Wieruszów 2018. 
Organizatorzy w ramach promocji uczestników zamieszczą na swych stronach 
internetowych materiały filmowe z przeglądu. 
UWAGI 

1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu i podziału 
nagród. 

2. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać w  Wieruszowski Dom Kultury ul. 
Rynek 8/9, Wieruszów oraz na stronach internetowych : www.wdkwieruszow.pl   /  
www.wiart.pl 

3. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu 

Uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie wyrażają zgodę na rejestrację oraz 
transmisję ich występów podczas przeglądu oraz nieodpłatne wykorzystanie przez 
organizatora zarejestrowanych materiałów na wszelkich polach eksploatacji (foto, zapisy 
audio, video)  
Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator. 
 

 

http://www.wdkwieruszow.pl/
http://www.wiart.pl/

