
Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznych 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Organizatorzy:
Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 
Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku

Fundator nagród - Podlaski Kurator Oświaty 

REGULAMIN

I. Cele
1. Popularyzacja  pieśni  patriotycznych  wśród  dzieci  i  młodzieży  w  ramach  obchodów

Narodowego Święta Niepodległości.
2. Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej.
3. Rozwijanie zamiłowania do wspólnego muzykowania. 

II. Zasady uczestnictwa
1. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do 21 lat z województwa podlaskiego.

Zostanie on przeprowadzony w następujących  kategoriach wiekowych: 
I - uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
II - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
III -uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,
IV - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział soliści,  duety, zespoły (3-9 osób), chóry (do 22 osób).
Uczestnicy  wykonują  jeden  utwór  o  tematyce  patriotycznej  a  cappella  z  towarzyszeniem
instrumentu lub wykorzystaniem półplaybacku (podkład muzyczny). Czas prezentacji nie może
przekroczyć 5 min. 

3. Do  przeglądu  można  zgłosić  jednego  solistę  lub  jeden  duet/zespół/chór.  Zgłoszenia  może
dokonać tylko osoba dorosła (nauczyciel, rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczestnik).

4. Z udziału w przeglądzie wyłączeni są uczniowie szkół muzycznych.

III. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy zobowiązani  są  do wypełnienia  elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia

3 listopada 2022 roku zamieszczonego na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl – zakładka
„konkursy muzyka”.

2. Nagranie  podkładu  muzycznego  należy  przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres
m.charuba@mdk.bialystok.pl lub  dostarczyć  na  płycie  CD,  pendrivie  (osobiście  lub  pocztą)  na
adres:  Młodzieżowy  Dom  Kultury,  ul.  Warszawska  79  A,  15-201  Białystok  (pok.  5)  do  dnia
3 listopada 2022 roku.  W nazwie pliku proszę wpisać imię i nazwisko wykonawcy lub nazwę
zespołu oraz tytuł np.: „Jan Kowalski_O mój rozmarynie”.

IV. Terminy:
- 16 listopada 2022 roku o godz. 10.00 – przesłuchania konkursowe,  Młodzieżowy Dom Kultury
w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białystoku, ul. Warszawska 79A.
-  24  listopada  2022  roku, godz.  10.00  –  uroczysta  Gala  podsumowująca  przegląd  połączona
z  wręczeniem  nagród  i  wyróżnień  oraz  prezentacją  laureatów  -  Młodzieżowy  Dom  Kultury
w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białystoku, ul. Warszawska 79 A.
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V. Ocena jury
Jury przeglądu oceniać będzie poziom muzyczny i wykonawczy prezentowanych piosenek. 

VI. Nagrody
Laureaci przeglądu (osoby nagrodzone i wyróżnione) otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.

VII. Sprawy organizacyjne:
1. Organizator zapewnia pianino, sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD.
2. Koszty przejazdu zespołów ponosi instytucja delegująca.
3. Harmonogram  występów  oraz  wyniki  konkursu  (zawierające  imię,  nazwisko,  wiek  uczestnika,

placówkę,  imię  i nazwisko  opiekuna)  zostaną  zamieszczone  na stronie  internetowej
www.mdk.bialystok.pl     oraz przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy opiekuna. Ponadto
w dniu  konkursu  harmonogram występów zostanie  wywieszony przed  salą  widowiskową MDK
w celach porządkowych.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Przesyłając  formularz  zgłoszeniowy oraz  nagranie  podkładu osoba  zgłaszająca  uznaje  warunki

regulaminu przeglądu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
oraz publikację wizerunków osób przedstawionych:
-  na  stronie  internetowej  Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Białymstoku  Zespołu  Placówek

Oświatowych nr 2 w Białymstoku, 
- profilu FB Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku,
- w środkach masowego przekazu. 

Ponadto oświadcza, że zapoznała się i zrozumiała niniejszy regulamin oraz klauzulę informacyjną
dotyczącą  przetwarzania  danych  osobowych,  zamieszczoną  na  stronie  www.mdk.bialystok.pl
i nie zgłasza zastrzeżeń. 

2. Administratorem  danych  osobowych  jest  Młodzieżowy  Dom  Kultury  w Białymstoku  Zespołu
Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku.

3. Dane  osobowe  uczestników  i  ich  opiekunów  oraz  wizerunek  będą  wykorzystane  w  celu
przeprowadzenia  przeglądu oraz publikowane  w materiałach dotyczących przeglądu,  w tym na
stronie internetowej i profilu FB Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku Zespołu Placówek
Oświatowych  nr  2  w Białymstoku  oraz  w środkach masowego  przekazu,  w celu  promowania
imprezy.

4. Nagrody  nieodebrane  podczas  podsumowania  można  odebrać  w  dniach:
24 listopada-22 grudnia 2022 w dni powszednie w godzinach 9.00-18.00  – odbiór z siedziby
MDK przy ulicy Warszawskiej 79A. Istnieje możliwość przesłania nagrody na koszt odbiorcy.
Nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatorów.

5. Ostateczna  interpretacja  regulaminu  należy  do  Organizatorów.  Sytuacje  nieobjęte  niniejszym
regulaminem rozstrzygają Organizatorzy przeglądu.

6. Wszelkie pytania odnośnie przeglądu prosimy kierować na adres m.charuba@mdk.bialystok.pl 
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