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Kultúrne združenie "Padre Candido Donatelli" 

predstavuje 

XVI. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DYCHOVEJ HUDBY 

v Giulianovej (TE)  od 29.mája - 02.júna 2015 

 

 

Pravidlá 

 
 

1) Účasť na XVI. Medzinárodnom Festivale dychovej hudby a mažoretiek 

znamená, prijatie všetkých podmienok následovného nariadenia; 

2) Poradie prezentácie jednotlivých komplexov v dňoch predstavení 

festivalu a dobu trvania predstavenia bude určené organizáciou, sledujúc  

kritéria, ktorých cieľom je čo najväčšia viditeľnosť skupín a celkový úspech 

festivalu. V každom prípade aj v súlade logistických a praktických potrieb 

organizácie; 

3) Kultúrne združenie “Padre Candido Donatelli”, v kvalite organizátora  

XVI. Medzinárodného Festivalu Dychovej Hudby, z akýchkoľvek dôvodov 

meškania, alebo nepredvídaných potrieb nesúvisiacich s ich vlastnou vôľou, 

ktoré sa môžu v priebehu trvania festivalu vyplynúť si vyhradzuje právo 

previesť všetky zmeny v riadeni programu, ako miesto predstavenia a 

poradie prezentácie jednotlivých skupín predom oznámené. Organizácia v 

takomto prípade, uskutoční rozhodnutia s maximalnym rešpektom a 

vzhľadom pre všetkých účastníkov a s jediným cieľom pre najlepšie 

uskutočnenie samotného festivalu. 

 

4) Organizácia si rezervuje právo organizovania vedľajších predstavení 

všetkých zúčastnených sa skupín a účastníkov, nie iba tých predpokladaných  
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Festivalom v Giulianovej ale taktiež  v susedných mestách v dňoch a hodinách, ktoré 

budú dohodnuté osobitne s každou skupinou; 

 

5) Kultúrne združenie “Padre Candido Donatelli” si rezervuje exkluzívne právo 

používania fotografického a audiovizuálneho materiálu relativného k XVI. 

Medzinárodnému Festivalu Dychovej Hudby a jeho použitia na reklamu a propagáciu 

manifestácie. Zúčastnené skupiny, sa zaväzujú a dovoľujú  podpisom tohoto 

nariadenia, výstavu uvedeného materiálu pre hore  uvedené účely; účastníci 

zainteresovaných skupín, nemajú žiaden nárok na odmenu za fotografické, 

audiovizuálne a rozhlasové vysielania a záznamy, ktoré sa budú v priebehu Festivalu 

vykonávať; Zúčastnené skupiny, sa taktiež zaväzujú a dovoľujú  podpisom tohoto 

nariadenia fotografické, audiovizuálne a telematické záznamy deti, ktoré sú súčasťou 

jednotlivých skupín a oslobodzujú organizátorov od akejkoľvek zodpovednosti za 

záznamy a vysielania. 

 

6) Kultúrne združenie “Padre Candido Donatelli” sa zrieka akejkoľvek 

zodpovednosti za prípadné nehody alebo zranenia osôb alebo poškodenia majetku v 

priebehu Festivalu a počas príchodnej a spiatočnej cesty samotných skupín.   

Skupiny, budú  zodpovedné za akékoľvek škody spôsobené ich členmi k ľuďom 

alebo veciam (vrátane hotela, v ktorom budú ubytovaní). Taktiež počas predstavenia 

a pobytu v Giulianovej, pri cestách do Giulianovej a pri návráte do krajiny pôvodu. 

Budú tiež zodpovední za prípadné finančné problémy, zdravie, nehody, úrazy, ktoré 

sa môžu vyskytnúť účastníkom počas manifestácie alebo počas cesty. 

 

7) Práva S.I.A.E. (Talianska spoločnosť autorov a nakladateľov)                  

sú  hradené organizáciou festivalu; 
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8) Organizácia sa zaväzuje prispieť k výdavkom, ktoré budú hradené pre účasť na 

podujatí XVI. Medzinárodného festivalu a to následovným spôsobom: 

a) Skupiny z iných kontinentov ako z Europského: 

 

Cesta: z pôvodnej  krajiny až do Ríma, tam aj naspäť, bude hradená zúčastnenou 

sa skupinou; z Ríma až do Giulianovej, tam aj naspäť, bude hradená organizáciou, 

exkluzívne počas obdobia Festivalu 

 

     Strava a pobyt:    Plná penzia v hotely v dohode s organizáciou. 

 

Samostatným skupinám bude účtovaných  28,00 € (dvadsaťosem/00 euro) na  

osobu a na deň pobytu. 

 

b) Talianske a Európske skupiny: 

 

 Cesta: z pôvodnej krajiny až do Giulianovej, tam a naspäť, uhradené samotnou 

skupinou, počas celého trvania Festivalu. 

   Strava a pobyt :      Plná penzia v hotely v dohode s organizáciou . 

Samostatným skupinám bude účtovaných celkovo 28,00 € (dvadsaťosem/00 euro) na 

osobu a na deň pobytu. 

Organizácia dá však k dispozícii autobusovú prepravu všetkým skupinám, ktoré pricestujú 

lietadlom. 

V takomto prípade , let i ská pre ktoré je  k  dispozíci i  táto  s lužba sú Rím, 

Pescara a Ancona. 

Cena tejto služby bude komunikovaná skupinám, ktoré  o to majú záujem. 

 

 

9) Každá skupina, v momente podania žiadosti o registráciu, to zn. registračného formulára, musí 

určiť v ktorej z týchto kategórií bude súťažiť, z dôvodu  odmeny  jednou z cien, ponúkaných 

organizáciou. Nemôžu byť viac ako dve kategórie pre každú skupinu. 
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1) Dychová hudba 

2) Dychová hudba s ‘‘Mažoretkami’’ ( jediné spoločné hodnotenie ) 

3) Sprievodná dychová skupina ( Marching band ) 

4) Dychová hudba mladých ( maximálne 21 rokov ) 

5) Skupina folklórno-hudobná 

 

9BIS) Inštrukcie  pri posudzovaní rôznych exhibícií a stanovenia bodov, sú:  

1. Hlasitosť a Hodobnosť 

 

2. Intonácia 

 

3. Kvalita a Vyváženie Zvuku 

 

4. Všetko spoločne a Rytmus 

 

5. Interpretácia 

 

6. Choreografia 

 

7. Sprievod 

 

8. Kostými 

 

Skupina, ktorá vyhraje bude tá, ktorá dosiahne najvyžší počet bodov v celkovom hlasovaní. 

Hlasovanie bude určené skupinou odborníkov a porotou. 

 

10) V priebehu večerov festivalu, exhibícia komplexov v pretekoch bude mať maximálnu dĺžku 30 

minút. Tolerované naviac budú maximálne 2 minúty. 

Za každú minútu sklzu nad 2 minúty tolerancie, bude účtovaná zmluvná pokuta, ktorá bude určená 

odbornou porotou v čase prebiehania vystúpenia. 

Za súťažnú exibíciu ,ktorú každá  skupina predvedie na záver svojho osobného vystúpenia v 

sprievode v Giulianovej Lido, je maximálne povolené trvanie 10 min s 2 minútami tolerancie. 
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Opäť platí, že za každú minútu sklzu nad 2 min.tolerancie, bude účtovaná zmluvná pokuta, ktorá 

bude určená odbornou porotou v čase prebiehania vystúpenia. 

Vezmite si prosím na vedomie, že hore uvedené časy sú reprezentatívnou dobou trvania 

predstavenia, ale nie definitívnou. V prípade zmeny, dĺžka predstavenia bude stále oznámená 

zúčastneným  sa skupinám, s ohľadom k organizačným potrebám Festivalu. 

 

11) Žiadosť musí byť doručená do 31. januára 2015. Spolu so žiadosťou, musíte tiež predložiť presne 

vyplnený prihlasovací formulár, ktorý je k dispozícii na našej oficiálnej internetovej stránke: 

www.bandeinternazionali.it . Jednotlivé skupiny  budú informované písomne najneskôr do 14. 

februára 2015. 

Každá skupina musí zaplatiť v čase podania žiadosti registračný poplatok  200.00 €   ( dvesto/00 ), 

ako príspevok za ubytovanie a za stravu. Tieto budú zadržané organizáciou v prípade následnej 

neúčasti . 

Vrátenie poplatku za neúčasť bude iba prípade, ak to schváli stanovená Organizačná Komisia 

Festivalu. V tomto prípade, bude návrat poplatku vykonaný bankovým prevodom. 

Podrobnosti o spôsobe platby, ako aj všetky podrobné údaje o účasti na Festivale sú uvedené 

v prihláške – Žiadosti . 

 

12) Dychové kapely a všetky zúčastnené sa skupiny sú povinné vykonať minimálne tri vystúpenia 

počas celej manifestácie a to : 

 A. večerná súťažná exhibícia 

 B. plánovaný deň sprievodu 

 C. počas slávnostného odovzdávania cien 

13) Všetky predstavenia musia byť striktne “naživo“ . 

Môžu byť používané CD-ROM alebo "iné technické podpory", ktoré budú používané ako základ 

hudby, trvajúci max. 10 minút, jeden raz a iba pre jedeno z predstavení v súťaži. Výnimky môžu byť 

povolené v osobitných prípadoch a podľa uváženia poroty; 

 

http://www.bandeinternazionali.it/


6  

 

14) Na záverečný večer manifestácie, víťazné dychové a hudobné skupiny, podľa článku 17 tohto 

nariadenia, sú povinné zopakovať záverečnú exhibíciu. V opačnom prípade bude cena zrušená a 

pridelená následovnej skupine, ktorá má najvyššie skóre v porotou zostavenom zozname; 

Na finálnom večernom podujatí, budú všetky zúčastnené sa skupiny  v kategórii dychovej hudby 

pozvané na spoločné vystúpenie pochodovej "Festivalovej hudby" ( ktorú majú možnosť si stiahnuť 

zadarmo z internetovej stránky: www.bandeinternazionali.it ). Hlavné dirigovanie orchestra bude 

zverené Dirigentovi, ktorý získal cenu za najlepšiu réžiu, podľa článku 17; 

 

15) Skupina, ktorá vyhraje celkové prvé miesto, sa nebude môcť zúčastniť na Festivale v 

následujúcom roku  ako konkurent. Bude sa ale môcť zúčastniť na oslavách v kvalite Čestého hosťa. 

V prípade, že sa niektorá skupina zúčastní na oslavách po 5. krát v rôznych edíciach, jej bude 

udelená mestom Giulianova Vernostná prémia . 

 

16) Ak si niektorá skupina praje zúčastniť sa znovu v priebehu troch rokov od poslednej účasti, bude 

mať povinnosť uviesť nový a odlišný repertoár  alebo choreografiu, od predošlej edície. V prípade, 

že skupina nesplní dané podmienky, bude postihnutá penalitou, určenou  porotou, počas vystúpenia. 

 

17) Na XVI. Medzinárodnom Festivale Dychovej Hudby a mažoretiek budú odmenené: 

 

- Prvé tri dychové kapely klasifikované s Trofejom Kultúrneho združenia "Padre Candido 

Donatelli", respektíve v zlate, striebre a bronze, venovaného zlatníkom Luigim Valentinim; 

- Najlepšia Talianska dychová hudba, 

- Najlepšia pochodová skupina "s mažoretkami" (jediné hodnotenie z dôsledku priemeného skóre 

získaného dychovou kapelou a mažoretikami) 

- Najlepší pochodový orchester (Marching Band) 

- Najlepšia Dychová kapela mladých 

- Najlepšia Folkórno-hudobná skupina 

- Najlepší hudobný riaditeľ ( dirigent ) 

 

http://www.bandeinternazionali.it/
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Okrem cien týchto Kategórií budú odmenené 

- Dychovka alebo skupina, ktorá najlepšie interpretuje pochodovú hudbu Giulianovej "Pochod 

Giuliese" zloženej G. Braga ( Pieseň si môžete stiahnuť zadarmo z webových stránok festivalu 

(www.bandeinternazionali.it) ; 

- Skupina a bubeník, ktorý bude najlepšie interpretovať skladbu "Magic", od R.Soglia  pre 

Xylophone sólo a Skupinu  (Pieseň si môžete stiahnuť zadarmo z webových stránok festivalu 

(www.bandeinternazionali.it); 

- Najtalentovanejší hudobník do 18 rokov (akýkoľvek hudobný nástroj). 

- Najlepšia skupina mažoretiek [Cena bude udelená na základe konkrétneho hodnotenia  skupín 

mažoretiek (výsledné skóre odlišné od spoločného hodnotenia s dychovou kapelou v  2 kategórii)] 

- Najlepšia choreografia 

- Najkrajšie kostýmy 

Okrem horeuvedených odmien budú priložené aj ďalšie ceny od Ľudovej Poroty. 

Organizácia Festivalu môže pridať na základe vlastného uváženia, ďalšie ocenenia; 

Organizácia si rezervuje právo neudelenia jednej alebo viacerých cien, ak odborná porota posúdi ako 

nedostatočnú exhibíciu zúčastnenej sa skupiny. 

Všetkým zúčastneným sa skupinám bude na záver venovaná plaketa za účasť na Medzinárodnom 

Festivale v Giulianovej. 

 

       

               

 

Riaditeľ podujatia 

   Mario Orsini 

http://www.bandeinternazionali.it/
http://www.bandeinternazionali.it/

