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Konkurs Otwarte Mistrzostwa Polski Orkiestr Dętych - Polish Open Band 
Championships przeznaczony jest zarówno dla polskich jak i zagranicznych orkiestr 
dętych. 
Ideą konkursu jest wspieranie rozwoju orkiestr dętych poprzez: 
- wyłonienie Mistrza Polski oraz Międzynarodowego Mistrza Polski w rozgrywanych 
konkurencjach; 
- promowanie orkiestr na arenie krajowej i międzynarodowej; 
- promowanie właściwego działania i rozwoju orkiestr dętych; 

§1 ORGANIZATORZY 

II Mistrzostwa Polski Orkiestr organizują: 
Stowarzyszenie Grandioso  
Dane organizatora: 
Adres: Polska,  26-600 Radom, ul. Słowackiego 17  
NIP 7962785551 REGON 140999417 KRS 0000281451  
Konta do wpłat:   
PLN:  
25 1910 1048 2307 9980 1410 0001  
Santander Bank Polska S.A.  
EUR  
55 1910 1048 2787 9980 1410 0002  
Santander Bank Polska S.A.  
Swift (BIC) WBKPPLPPXXX  

Stowarzyszenie Polskie Orkiestry Dęte (w organizacji) - WAMSB Poland  
które sprawuje nadzór merytoryczny nad MPOD. 

Młodzieżowy Dom Kultury im. H.Stadnickiej w Radomiu  
- nadzór merytoryczny i finansowy, wsparcie organizacyjne. 

Gmina Miasta Radomia - wsparcie finansowe. 

World Association of Marching Show Bands -  WAMSB 
Certyfikacja konkursu, wyznaczenie sędziów, nadzór merytoryczny. 
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§2 KLASYFIKACJA ZESPOŁÓW 
 
Przewiduje się trzy ścieżki klasyfikacji: 

1. Klasyfikacja tylko orkiestr polskich w każdej z konkurencji ma za zadanie wyłonić 
Mistrza Polski 2023 w każdej z nich. Przewiduje się rozegranie następujących 
konkurencji (w zależności od zgłoszeń): Koncert (osobno dla każdej kategorii 
trudności: Dywizja I, Dywizja II, Dywizja III, Dywizja IV / Kategoria 
młodzieżowa), Konkurencje Marszowe ( Show/Musztra, Parada Marszowa, 
Przemarsz). 

2. Klasyfikacja obejmująca wyniki wszystkich orkiestr biorących w konkursie 
(polskich i zagranicznych) ma za zadanie wyłonić Międzynarodowego Mistrza 
Polski 2023 (Polish Open Champion 2023) i będzie prowadzona wyłącznie w 
konkurencjach do których przystąpią orkiestry zagraniczne. Przewiduje się 
rozegranie następujących konkurencji (w zależności od zgłoszeń): Koncert (osobno 
dla każdej kategorii trudności: Dywizja I, Dywizja II, Dywizja III, Dywizja IV / 
Kategoria młodzieżowa), Konkurencje Marszowe ( Show/Musztra, Parada 
Marszowa, Przemarsz). 

3. Klasyfikacja Grand Prix Otwartych Mistrzostw Polski Orkiestr ma za zadanie 
wyłonić najbardziej wszechstronną orkiestrę konkursu. Do klasyfikacji tej wliczane 
są wyniki orkiestry ze wszystkich konkurencji, w których wzięła udział, pod 
warunkiem uzyskania co najmniej 75 punktów w każdej z nich. Wyniki z 
konkurencji, w której orkiestra zdobyła poniżej 75 punktów nie są wliczane. 
Konkurencje składające się na wyłonienie zdobywcy Grand Prix: Koncert, 
Konkurencje Marszowe. Jeśli orkiestra weźmie udział w 2 lub więcej 
konkurencjach koncertowych, do wyniku Grand Prix wlicza się jeden, najwyższy 
rezultat. Klasyfikacja Grand Prix prowadzona jest dla wszystkich orkiestr 
przystępujących do konkursu, bez podziału na sekcję polską/międzynarodową. 

Sędziowanie wszystkich konkursów odbywa się wg systemu One World Judging System 
WAMSB (World Association of Marching Show Bands). Jurorami konkursu mogą być 
osoby spełniające wymagania lub wyznaczone przez WAMSB lub/i SPOD 
(Stowarzyszenie Polskie Orkiestry Dęte). 

Organizatorzy przewidują możliwość wyróżnień dodatkowych, wskazanych przez Jury: 
- Najlepszy Tamburmajor/Najlepsza Tamburmajorka 
- Najlepszy Dyrygent/Najlepsza Dyrygentka 
- Najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora 
- Najlepszy Solista/ Najlepsza Solistka 
- Kwalifikacja do Mistrzostw Świata 
- inne wskazane przez Jury. 
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II Otwarte Mistrzostwa Polski Orkiestr Dętych są eliminacją Mistrzostw Świata 
WAMSB na lata 2024-25 
Orkiestry, które zdobędą ponad 80/100 pkt w konkurencjach marszowych  
lub w Koncercie - Dywizji I oraz Dywizji II (w programie utwory o skali trudności  
powyżej 4) otrzymają kwalifikację w danej konkurencji. 
Ostateczną decyzję odnośnie kwalifikacji podejmuje WAMSB. 

§2 OPISY KONKURENCJI 

1) KONCERT 

Koncert Dywizja I  
• minimum 2 kontrastujące utwory, pokazujące możliwości orkiestry o trudności 

powyżej 5 w międzynarodowej skali, dopuszcza się wykonanie jednego z kilku 
utworów o trudności 4,5; 

• czas trwania programu muzycznego 20-30 minut od momentu rozpoczęcia 
pierwszego utworu do zakończenia ostatniego. 

• czas prezentacji na scenie maksymalnie 40 minut (obejmuje czas wejścia i zejścia 
oraz instalacji/deinastalacji);  

• czasu sprawdzenia dokumentów tożsamości nie wlicza się do czasu prezentacji o ile 
nie przekracza 5 minut;   

• do czasu prezentacji wlicza się także strojenie orkiestry, możliwość nastrojenia 
zespołu będzie zapewniona w sali prób, przed występem. Sugerujemy tylko 
korektę stroju na scenie.  

Koncert Dywizja II  
• minimum 2 kontrastujące utwory, pokazujące możliwości orkiestry o trudności w 

zakresie 3,5 - 4,5  w międzynarodowej skali;  

• czas trwania programu muzycznego 15-25 minut od momentu rozpoczęcia 
pierwszego utworu do zakończenia ostatniego. 

• czas prezentacji na scenie maksymalnie 35 minut (obejmuje czas wejścia i zejścia 
oraz instalacji/deinastalacji);  
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• czasu sprawdzenia dokumentów tożsamości nie wlicza się do czasu prezentacji o ile 
nie przekracza 5 minut;   

• do czasu prezentacji wlicza się także strojenie orkiestry, możliwość nastrojenia 
zespołu będzie zapewniona w sali prób, przed występem. Sugerujemy tylko 
korektę stroju na scenie.  

Koncert Dywizja III  
• minimum 2 kontrastujące utwory, pokazujące możliwości orkiestry o trudności do 

3 w międzynarodowej skali;  

• czas trwania programu muzycznego 15-20 minut od momentu rozpoczęcia 
pierwszego utworu do zakończenia ostatniego. 

• czas prezentacji na scenie maksymalnie 30 minut (obejmuje czas wejścia i zejścia 
oraz instalacji/deinastalacji);  

• czasu sprawdzenia dokumentów tożsamości nie wlicza się do czasu prezentacji o ile 
nie przekracza 5 minut;   

• do czasu prezentacji wlicza się także strojenie orkiestry, możliwość nastrojenia 
zespołu będzie zapewniona w sali prób, przed występem. Sugerujemy tylko 
korektę stroju na scenie. 

Koncert Dywizja IV/ Kategoria młodzieżowa  
• minimum 2 kontrastujące utwory, pokazujące możliwości orkiestry;  

• stopień trudności utworów nie jest określony 

• czas trwania programu muzycznego 15-25 minut od momentu rozpoczęcia 
pierwszego utworu do zakończenia ostatniego. 

• czas prezentacji na scenie maksymalnie 35 minut (obejmuje czas wejścia i zejścia 
oraz instalacji/deinastalacji);  

• czasu sprawdzenia dokumentów tożsamości nie wlicza się do czasu prezentacji o ile 
nie przekracza 5 minut;   

• do czasu prezentacji wlicza się także strojenie orkiestry, możliwość nastrojenia 
zespołu będzie zapewniona w sali prób, przed występem. Sugerujemy tylko 
korektę stroju na scenie.  
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Przekroczenie czasu w konkurencji KONCERT:  
Za każdą rozpoczętą minutę powyżej/poniżej regulaminowego czasu obniża się uzyskany 
rezultat o 2 punkty. Rażące przekroczenia czasu, nie uprzątnięcie sceny, pozostawienie 
sprzętu lub inne powodujące opóźnienia w przeprowadzeniu konkursu pozostawia się do 
rozstrzygnięcia przez Jury.  
 
Pulpity:  
Organizator zapewnia pulpity i krzesła na scenie.  

Instrumenty perkusyjne:  
W przypadku pozyskania partnera, będą dostępne instrumenty perkusyjne na scenie. 
Informacja na ten temat zostanie udostępniona zarejestrowanym zespołom oraz podana 
do wiadomości publicznej. 

Zabrania się (nawet, jeśli partytura/ choreografia przewiduje):  
- używania materiałów pirotechnicznych, broni, pojemników pod ciśnieniem, materiałów 
niebezpiecznych, łatwopalnych cieczy lub gazu na terenie konkursu lub w jego pobliżu.  
Dymownice i/lub urządzenia na sprężone powietrze będą wymagały zgody organizatora 
imprezy.  
- używania generatorów zasilanych benzyną.  
- używania laserów i lamp błyskowych (elektrycznych lub chemicznych) .  
- użycia żywych zwierząt;  
- stosowania proszku lub innej substancji, która utrzymuje się w obszarze zawodów po 
upływie czasu prezentacji.  
- stosowania helu, w tym balonów wypełnionych helem.  
- używania pojazdów silnikowych na miejscach występów z wyjątkiem 
zmotoryzowanych wózków inwalidzkich używanych przez wykonawców z 
niepełnosprawnościami (użycie takiego pojazdu na stadionie, na trawie, wymaga 
jednakże zgody zarządzającego obiektem). 
- Używania przedmiotów szklanych, które mogą pękać i / lub pozostawiać odłamki szkła 
na scenie.  
- używania dronów lub innych zdalnie sterowanych urządzeń 
- Aby zabezpieczyć drewniane podłogi sceny, cały sprzęt musi być odpowiednio 
przygotowany, aby nie dopuścić do uszkodzenia podłogi. Odpowiedzialność za wszelkie 
uszkodzenia podłogi ponosi zespół. 
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KONKURENCJE MARSZOWE 

2) SHOW - MUSZTRA PARADNA 

Wymiary pola: boisko piłkarskie MOSiR Radom - maksymalnie 105 X 68 m 
Czas trwania pokazu:  9-12 minut 
Czas całkowity (z wejściem i zejściem): 15 minut 
Program dowolny. 
Oceniane: Muzyka, Wizual, Efekt Generalny 

 3) PARADA MARSZOWA  
Wymiary pola: 105 X 68 m  
Czas trwania pokazu: do 8 - 12 minut 
Czas całkowity (z wejściem i zejściem): 15 minut 
Elementy obowiązkowe: Zawrócenie (Counter - czesanka, grzebień), poruszanie się w 
wyznaczonej trasie na boisku piłkarskim - szerokość „jezdni“ 9,14 m; program 
choreograficzny dowolny; Punkt rozpoczęcia i zakończenia dowolny; orkiestra i 
tamburmajor(ka) muszą wyraźnie zakończyć występ. 
Oceniane: Muzyka, Wizual, Efekt Generalny 

4) PRZEMARSZ 
Konkurencja będzie realizowana na ulicach miasta Radomia - przemarsz po wyznaczonej 
trasie. Jurorzy będą rozmieszczeni na całej długości trasy.  
Długość przemarszu: 1-1,5 km 
Elementy obowiązkowe: Ruszenie; Zatrzymanie; Zakręt w prawo; Zakręt w lewo; 
Zawrócenie (Counter - czesanka, grzebień); Zwężenie orkiestry podczas trasy (ogródki 
restauracyjne). 
Dozwolone maszerowanie tylko zgodnie z przebiegiem trasy. Niedozwolone są 
zatrzymania poza jednym wyznaczonym punktem na trasie. 
Czas przemarszu nie podlega ocenie. 
Oceniane: Muzyka, Wizual, Efekt Generalny 

5) ENTERTAINMENT (SOUND SPORT) 
Wymiary pola:  30 x 30 m 
Czas trwania pokazu: do 7-10 minut 
Czas całkowity (z wejściem i zejściem): 15 minut 
Program dowolny. 
Idea konkurencji: Krótki czas trwania, ograniczona choreografia (patrz wymiary pola), 
tzw. „stójka - granie na stojąco - gra w miejscu“, dozwolone zespoły tańczące. Oceniane 
jest zestawienie programu, atrakcyjność. 
Oceniane: Muzyka, Wizual, Efekt Generalny 
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6) PRZEKROCZENIE CZASU W KONKURENCJACH MARSZOWYCH:  
Za każdą rozpoczętą minutę powyżej/poniżej regulaminowego czasu obniża się uzyskany 
rezultat o 2 punkty. Rażące przekroczenia czasu, nie uprzątnięcie miejsca występu, 
pozostawienie sprzętu lub inne powodujące opóźnienia w przeprowadzeniu konkursu 
pozostawia się do rozstrzygnięcia przez Jury. 

 
7) UWAGI DO WSZYSTKICH KONKURENCJI 

Zabrania się (nawet, jeśli partytura/ choreografia przewiduje):  
- używania materiałów pirotechnicznych, broni, pojemników pod ciśnieniem, materiałów 
niebezpiecznych, łatwopalnych cieczy lub gazu na terenie konkursu lub w jego pobliżu.  
Dymownice i/lub urządzenia na sprężone powietrze będą wymagały zgody organizatora 
imprezy.  
- używania generatorów zasilanych benzyną.  
- używania laserów i lamp błyskowych (elektrycznych lub chemicznych) .  
- użycia żywych zwierząt;  
- stosowania proszku lub innej substancji, która utrzymuje się w obszarze zawodów po 
upływie czasu prezentacji.  
- stosowania helu, w tym balonów wypełnionych helem.  
- używania pojazdów silnikowych na miejscach występów z wyjątkiem 
zmotoryzowanych wózków inwalidzkich używanych przez wykonawców z 
niepełnosprawnościami (użycie takiego pojazdu na stadionie, na trawie, wymaga 
jednakże zgody zarządzającego obiektem). 
- Używania przedmiotów szklanych, które mogą pękać i / lub pozostawiać odłamki szkła 
na scenie.  
- używania dronów lub innych zdalnie sterowanych urządzeń 
- Aby zabezpieczyć drewniane podłogi sceny, cały sprzęt musi być odpowiednio 
przygotowany, aby nie dopuścić do uszkodzenia podłogi. Odpowiedzialność za wszelkie 
uszkodzenia podłogi ponosi zespół. 
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§3 NAGRODY 

1) KONKURENCJE KONCERTOWE 

Zwycięzcy poszczególnych Dywizji mogą posługiwać się tytułem Mistrz Polski 2023 w 
Konkurencji Koncert - Dywizja (I - II - III)  
Zdobywca drugiego miejsca w danej Dywizji może posługiwać się tytułem Wicemistrz 
Polski 2023 w Konkurencji Koncert - Dywizja (I - II - III) 

Zwycięzca Dywizji młodzieżowej może posługiwać się tytułem Młodzieżowy Mistrz 
Polski 2023 w Konkurencji Koncert. 
Zdobywca drugiego miejsca w Dywizji młodzieżowej może posługiwać się tytułem 
Młodzieżowy Wicemistrz Polski 2023 w Konkurencji Koncert 

Organizatorzy zrealizują koncert laureatów II MPOD podczas V Ogólnopolskiej 
Konferencji Orkiestr Dętych w Radomiu - zaplanowanej w dniach 15-17.03.2024. Podczas 
Koncertu Laureatów orkiestra wykonuje program konkursowy. Mistrzowie Polski w 
kategorii KONCERT, z każdej Dywizji są zobligowani do wystąpienia na koncercie 
laureatów. Koszty podróży i pobytu pokrywa orkiestra/instytucja delegująca. 

2) KONKURENCJE MARSZOWE 

Zwycięzca konkurencji marszowej Entertainment, Show - Musztra Paradna, Przemarsz, 
Parada Marszowa może posługiwać się tytułem Mistrz Polski 2023 w  danej 
Konkurencji. 

Zdobywca drugiego miejsca w konkurencji marszowej Entertainment, Show - Musztra 
Paradna, Przemarsz, Parada Marszowa może posługiwać się tytułem Wicemistrz Polski 
2023 w  w  danej Konkurencji. 

3) KATEGORIE OPEN 
 
W przypadku udziału zespołu(ów) zagranicznych tytuły mistrzowskie w danej 
konkurencji poszerzają się o tytuły Polish Open Champion 2023, 1st Runner-up  - Polish 
Open Championships 2023, Youth Band Champion - Polish Open Championships 2023, 
Youth Band 1st Runner-up - Polish Open Championships 2023. 
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4) PUNKTACJA I MEDALE 

 
Każdy zespół otrzyma ocenę punktową oraz określenie koloru medalu. 
Kolor medalu wyznacza poziom prezentacji i zależy od liczby zdobytych punktów. 
Maksymalna ilość punktów w każdej konkurencji - 100 
Pozostałe informacje dotyczące klasyfikowania i oceniania, jak i zakresy punktacji 
znajdują się w wytycznych WAMSB One World Judging System. 

5) WSZYSTKIE KONKURENCJE 

Każdy zespół otrzyma dyplom z punktacją. 

Mistrzowie Polski oraz Polish Open Champion otrzymują specjalną Flagę  lub Planszę 
Mistrzowską na własność. 
Zdobywcy miejsc 1-2-3 w poszczególnych Dywizjach i konkurencjach otrzymają puchary. 

Zdobywca GRAND PRIX otrzymuje specjalną Flagę  lub Planszę Mistrzowską na 
własność. 

O ewentualnych nagrodach Partnerów Mistrzostw Organizator poinformuje w odrębnym 
komunikacie. 
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§4 SZCZEGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURENCJACH 

"GRAMY FAIR" Organizatorom MPOD szczególnie zależy na czystości i transparentności 
przeprowadzanych konkursów. 
 
1) Doceniając pracę i wkład orkiestr dętych w rozwój muzyczny lokalnych społeczności 
wprowadza się: 
• zakaz uczestnictwa muzyka orkiestrowego w więcej niż jednym zespole 

orkiestrowym; 
• zakaz doangażowywania muzyków (nie dotyczy dyrygentów) na Mistrzostwa;  
• w konkursach MPOD nie mogą brać udziału orkiestry projektowe (tworzone pod 

konkretny projekt) lub programowe (tworzone tylko do wykonania konkretnego 
programu), oraz takie, które nie legitymują się ciągłością działania - kwalifikacja na 
podstawie zgłoszeń;  

 
2) Doceniając wkład i pracę kompozytorów i wydawnictw w rozwój ruchu orkiestr 
dętych, orkiestry zobowiązane są posiadać przy sobie (do wglądu organizatora) 
ORYGINALNE partytury i głosy wykonywanych utworów we wszystkich konkurencjach. 
W przypadku utworów nie wydanych - oświadczenie kompozytora o udostępnieniu nut.  
W wypadku naruszenia niniejszego zapisu komisja może zdecydować: 
- o niepoddawaniu zespołu ocenie;  
- o dyskwalifikacji zespołu. 

3) W konkurencji Koncert, w kategorii młodzieżowej - Dywizja IV obowiązuje 
ograniczenie wieku uczestników do 20 roku życia (liczy się rok urodzenia). Warunek ten 
nie dotyczy dyrygenta/tki i obsługi technicznej (nie uczestniczącej w wykonaniu 
programu). Wiek uczestników koncertu konkursowego będzie sprawdzany na podstawie 
zgłoszeń i kontroli dokumentów. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga komisja powołana 
przez organizatora.  
W wypadku naruszenia kryterium wieku komisja może zdecydować: 
- o przeniesieniu zespołu do innej Dywizji;  
- o niepoddawaniu zespołu ocenie;  
- o dyskwalifikacji zespołu. 

4) W konkurencji Koncert, w Dywizjach I , II, III oraz IV wiążąca jest lista orkiestry 
przesłana wraz ze zgłoszeniem. Organizatorzy wpuszczą na scenę konkursową tylko 
osoby z listy na podstawie dokumentu tożsamości, przy czym wiążące są dane - imię i 
nazwisko + zdjęcie (pozostałe dane mogą być zakryte).  
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Odmowa weryfikacji tożsamości lub brak dokumentu skutkuje odmową wejścia na 
scenę.  

5) W konkurencji Koncert, podczas II MPOD 2023 nie przewiduje się utworów 
obowiązkowych. 
Utwory w poszczególnych dywizjach powinny odpowiadać stopniom trudności wg 
międzynarodowej skali: 
Dywizja I: stopień trudności utworów - 5 i powyżej, dopuszcza się wykonanie jednego z 
kilku utworów o trudności 4,5 
Dywizja II: stopień trudności utworów 3,5-4,5 przy czym co najmniej jeden o trudności 
przynajmniej 4 
Dywizja III: stopień trudności utworów do 3 
Dywizja IV / Kategoria młodzieżowa: brak wyznaczenia stopnia trudności. 

6) Orkiestry zgłaszające się do Kategorii młodzieżowej oraz jednocześnie do którejś z 
dywizji koncertowych zobowiązane są do przygotowania różnego programu. 

7) Skany robocze partytur wykonywanych utworów w konkurencji Koncert powinny być 
przesłane na adres organizatora do dnia 30.04.2023. W dniu konkursu orkiestry dostarczają 
3 kopie robocze dla jurorów. Kopie są zwracane po przesłuchaniu orkiestry. 
 
8) Jeśli planowany do wykonania utwór nie posiada oznaczonej gradacji, należy przesłać 
skan partytury na adres organizatora w celu jej ustalenia i dopuszczenia do programu. 

9) Odpowiedzialność za zgodne z prawem korzystanie z materiałów nutowych spoczywa 
na orkiestrach. 
 
10) Organizatorzy MPOD będą analizować zgłoszenia nadużyć regulaminowych, w wyżej 
wymienionych zakresach oraz wynikających z błędu ludzkiego i zastrzegają sobie prawo 
do weryfikacji wyników Mistrzostw. Ewentualne zgłoszenia mogą pochodzić od 
podmiotów lub osób uczestniczących w MPOD. Czas zgłoszenia zauważonych błędów lub 
nieprawidłowości: niezwłocznie. Czas rozpatrzenia: do 7 dni od zakończenia Mistrzostw. 

§5 PRAWA AUTORSKIE 

1) W przypadku gdy wykonywana muzyka lub choreografia, a także zastosowane efekty 
lub głosy, są objęte ochroną prawa autorskiego, zespół oraz instytucja delegująca jest 
odpowiedzialna za uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz zgód na użycie wyżej 
wymienionego materiału. Zgody takie, lub inne dokumenty zespół oraz instytucja 
delegująca przedstawią na życzenie organizatorom wydarzenia oraz organizacjom 
zbiorowego zarządzania na ich wniosek. Odpowiedzialność za nieuprawnione użycie 
spoczywa na zespole oraz instytucji delegującej.  
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2) Akceptując niniejszy regulamin, poprzez wysłanie zgłoszenia, zespół oraz instytucja 
delegująca zgadzają się na nagrywanie, utrwalanie wszelkimi metodami występów 
zespołu oraz wykorzystanie ich w przyszłości przez organizatorów na wszelkich polach 
eksploatacji w celu propagowania Mistrzostw Polski, muzyki orkiestrowej i innych 
działań promujących. Zespół oraz instytucja delegująca poprzez zgłoszenie listy 
uczestników zaświadcza, iż pozyskali takie zgody od zgłoszonych uczestników.  

§6 OPŁATY 

Każda orkiestra przystępująca do mistrzostw wnosi opłatę wpisową w wysokości: 
500 PLN / 120 EUR - w ramach tej opłaty orkiestra może wziąć udział w wybranych przez 
siebie dwóch konkurencjach, za każdą następną wybraną konkurencję opłata wpisowa 
wynosi 200 PLN / 50 EUR. Opłata wpisowa nie jest zwracana. 
Konta do wpłat: 
 
Nazwa: Stowarzyszenie Grandioso  
Adres: Polska,  26-600 Radom, ul. Słowackiego 17  
PLN:  
25 1910 1048 2307 9980 1410 0001  
Santander Bank Polska S.A.  
EUR  
PL 55 1910 1048 2787 9980 1410 0002  
Santander Bank Polska S.A.  
Swift (BIC) WBKPPLPPXXX  

§7 TRANSPORT 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu orkiestr, ani kosztów przemieszczania się 
w czasie Mistrzostw. Orkiestry powinny wziąć pod uwagę grafik występów, posiłków 
oraz imprez towarzyszących w celu właściwego rozplanowania czasu pracy kierowców.  
Organizatorzy zapewnią/wskażą miejsca parkingowe dla autokarów i pojazdów ze 
sprzętem w miejscach występów i wymarszów oraz w pobliżu zakwaterowania. 
Kierowcy i orkiestry zobowiązani są do stosowania się do poleceń obsługi MPOD. 

§8 UBEZPIECZENIE  

Zespoły biorące udział w MPOD zapewniają swoim członkom ubezpieczenie medyczne 
(KL) lub/i odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ewentualnie ubezpieczenie 
instrumentów. 
Organizator zapewnia medyczne zabezpieczenie imprezy zgodne z przepisami. 
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§9 ZAKWATEROWANIE 

1) Organizatorzy zapewniają bezpłatny nocleg w salach szkolnych lub sportowych  
z węzłem sanitarnym. Orkiestry korzystające z tej formy zakwaterowania zobowiązane są 
przywieźć własne śpiwory, materace itp. 
Zespoły chcące skorzystać z tej opcji zobowiązane są zgłosić chęć w karcie zgłoszenia. 

2) Zespoły zainteresowane wyższym standardem noclegowym otrzymają ofertę 
odpłatnego zakwaterowania w bursach lub/i akademikach. 

§9 WYŻYWIENIE 

Orkiestry chcące skorzystać z wyżywienia powinny zgłosić taką chęć w karcie 
zgłoszenia.  

§10 IMPREZA TOWARZYSZĄCA 

Organizatorzy MPOD doceniają jak ważne w rozwoju orkiestr jest bezpośrednie 
spotkanie muzyków w luźnej atmosferze, dlatego dnia 07.07.2023 lub 08.07.2023 
zorganizowana zostanie impreza integracyjna zamknięta, dla członków zespołów 
uczestniczących w Mistrzostwach. Udział w tym spotkaniu jest obligatoryjny.   

Podczas Imprezy towarzyszącej przewidujemy możliwość zakupu jedzenia (grill), picia 
oraz zapewnimy muzykę (DJ).  

§11 ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia na II MPOD będą przyjmowane na specjalnie przygotowanym formularzu 
opublikowanym na stronie http://www.mistrzostwapolskiorkiestr.pl  
Zgłoszenie uważa się za ważne, jeśli spełnia warunki niniejszego regulaminu, jest 
podpisane przez osobę upoważnioną, została wniesiona opłata wpisowa. 
Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2023 r. 

§11 KONTAKT Z ORGANIZATORAMI 

E-MAIL: dariusz.krajewski@polskieorkiestrydete.pl 
TEL: +48 606 671 570 
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Orientacyjna trasa przemarszu (może ulec zmianie): 
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Wyjaśnienie terminu Counter - Zawrócenie - Czesanka - Grzebień: 
Dozwolone metody realizacji (źródło: Rastede Musiktage): 
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Orientacyjne wymiary i trasa konkurencji Parada Marszowa: 
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