
Regulamin  

Przeglądu Pieśni Patriotycznej  

„Jeszcze jeden krąg dokoła” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Przeglądu Pieśni Patriotycznej 

„Jeszcze jeden krąg dokoła” (Ludwik Ksawery Pomian-Łubiński „Jeszcze jeden mazur 

dzisiaj..) 

2. Przegląd odbędzie się 21 listopada br. (czwartek), rozpocznie się o godz. 11.00 

w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej (sala konferencyjna). 

3. Organizatorem przeglądu jest Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej 

Podlaskiej, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP. 

§2 

Cele przeglądu 

 

1. Celem przeglądu jest popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży; 

2. Rozbudzanie patriotyzmu w młodym pokoleniu; 

3. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego; 

4. Inspirowanie młodych tematyką pieśni patriotycznych i ich historią. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa w przeglądzie 

 

1. W przeglądzie mogą brać udział: 

- kategoria I – przedszkola publiczne i niepubliczne znajdujące się na terenie miasta 

i gminy Biała Podlaska (soliści, duety lub grupy wokalne); 

- kategoria II – uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy z województwa lubelskiego; 

(soliści lub duety); 

2. Uczestnicy kategorii I mogą wykonać tylko jeden utwór, zaś uczestnicy kategorii II 

mogą wykonać max. 2 utwory. 

 

§4 

Za utwór patriotyczny uznaje się: 

 

- piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną; 



- pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym; 

- piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenie z dziejów Polski. 

 

§5 

Wykonanie pieśni 

 

1. Oficjalne rozpoczęcie przeglądu nastąpi o godz. 11.00. 

2. Rozpoczęcie przeglądu rozpocznie się od wykonania hymnu Polski, wiersz 

Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” zakończy część przedszkolną. 

3. W pierwszej kolejności wystąpią przedszkola. 

4. Kolejność wykonywania utworów przez poszczególnych wykonawców odbędzie się 

drogą losowania. 

 

§6 

Nagrody 

 

Każdy uczestnik przeglądu otrzyma: 

- grupy przedszkolaków słodkie upominki oraz dyplomy;  

- uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy otrzymają nagrody za I, II, III miejsce oraz 

wyróżnienia wraz z dyplomami. 

 

§7 

Zasady oceniania 

 

1. Przeglądowi przysłuchiwać się będzie jury w składzie: 

- Prezydent Miasta Biała Podlaska – Pan Michał Litwiniuk; 

- Wojewódzki Komendant OHP – Pan Piotr Gawryszczak  

- Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży – Pani Ewa Koziara. 

2. Skład jury może zwiększyć się o dodatkowe dwie osoby. 

3. Komisja konkursu oceniać będzie tylko uczestników Ochotniczych Hufców Pracy. 

4. Ocenie podlegać będzie wykonanie za które otrzymać będzie można max. 6 pkt. 

5. Jury po każdym wykonaniu będzie przyznawać punkty, III najwyższe noty zdobędą 

I, II i III miejsce. 

6. O uczestnikach wyróżnionych decyduję komisja, po wcześniejszej naradzie. 

 

 

 



&8 

Zgłoszenia 

 

1. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

ceipmbialapodlaska@ohp.pl  oraz k.gozdziolko@ohp.pl w nieprzekraczalnym 

terminie do 15 listopada br.  

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania wraz ze zgłoszeniem tytułu utworu 

który będzie wykonywał i informacją o ilości osób wykonujących dany utwór.  

3. Do zgłoszenia należy również przesłać scan podpisanego regulaminu przez 

opiekunów bądź osoby pełnoletnie wykonujące utwór. 

4. Regulamin będzie załączony wraz z zaproszeniem wysyłanym przez Organizatora. 

5. Oryginał regulaminu znajduje się w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 

OHP w Białej Podlaskiej, ul. Sikorskiego 5. 

 

§9 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Przystąpienie do przeglądu oznacza wyrażenie zgody przez opiekuna uczestnika 

bądź osobę pełnoletnią wykonującą utwór, na przetwarzanie jego danych osobowych 

w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia przeglądu z jego udziałem. 

2. Dane osobowe uczestników przeglądu będą przetwarzane zgodnie z wymogami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym dla 

przeprowadzenia przeglądu. 

3. Opiekun uczestnika bądź osoba pełnoletnia wykonująca utwór wyraża zgodę na 

wykorzystanie jego wizerunku – zdjęć fotograficznych wykonywanych w czasie 

trwania przeglądu w materiałach promocyjno – informacyjnych organizatora, 

w szczególności w materiałach prasowych, stronach internetowych, mediach, 

plakatach itp. 
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