
1. Organizator: 

Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.   

2.   Celem przeglądu jest: 

*Pobudzenie uczuć patriotycznych młodzieży i inspirowanie młodego pokolenia    

do pielęgnowania polskości. 

*Ukazanie roli wojska w historii Polski.     

*Popularyzacja polskiej pieśni patriotycznej. 

*Prezentacja dorobku artystycznego szkół i ośrodków kultury.  

*Promocja utalentowanych wykonawców. 

3. Przebieg przeglądu: 

Przegląd odbędzie się w dn. 23. 05. 2015 r. w KINOTEATRZE Klubu 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy przy ul. 

DWERNICKIEGO 1, o godz. 10.00.( próby wokalne od godz. 9.00)  

W każdej kategorii wyłoniony zostanie Laureat. Ponadto, decyzją Jury, zostaną 

przyznane wyróżnienia wykonawcom i instruktorom. 

Laureaci przeglądu zostaną zaproszeni do występu na koncercie z okazji 

Dnia Weterana na Wyspie Młyńskiej w dn. 29.05.2015 r. 

Wykonawców oceniać będzie Jury według następujących kryteriów: dobór 

repertuaru, muzykalność, interpretacja i współbrzmienie, technika wokalna, 

wartości wychowawcze, ogólny wyraz artystyczny. 

Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej                      

Klubu IWspSZ: www.klubiwspsz.wp.mil.pl 

 

 

 

http://www.klubiwspsz.wp.mil.pl/


4. Warunki uczestnictwa: 

- Na przegląd zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół średnich. 

- Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty 

zgłoszenia do dn. 10.05.2015 r. na e-mail, fax lub adres sekretariatu 

przeglądu. 

- Przegląd odbędzie się w dwóch grupach wiekowych w dwóch kategoriach: 

solistów, duetów i zespołów wokalnych. Zespół wokalny może liczyć 

maksymalnie 6 osób. 

- Do przeglądu zapraszamy młodzież w wieku 13 -16 lat – reprezentantów 

gimnazjów  i ośrodków kultury oraz młodzież w wieku 17- 20 lat 

reprezentantów szkół średnich i ośrodków kultury.    

- Każdy wykonawca prezentuje 2 utwory: pieśń patriotyczną i piosenkę 

żołnierską, w czasie nie przekraczającym 8 min. Uczestnicy przyjeżdżają                    

z własnym podkładem muzycznym  zarejestrowanym wyłącznie na płytach CD   

w formacie audio  (wyklucza się formaty mp3, mp4 i tym podobne)  lub 

zgrane na  mini - disc.  Wgrywanie głosów i chórków jest niedozwolone. 

Solistom wokalistom i zespołom wokalnym może towarzyszyć akompaniator lub 

zespół muzyczny (do 3 muzyków). 

- Koszty przyjazdu i pobytu pokrywają uczestnicy.    

- Kolejność występów ustalona przez organizatora jest ostateczna i nie 

podlega zmianie.                      

- Organizatorzy zabezpieczają aparaturę nagłaśniającą, obsługę sceny, pianino, 

keyboard. 

5. Sekretariat przeglądu mieści się w Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych, 85-915 Bydgoszcz ul. Sułkowskiego 52 a,    

tel.261 41-44-58  FAX 261 41-35-50  lub 261 41-35-52,                           

e-mail: obwies3@op.pl    

strona internetowa: www.klubiwspsz.wp.mil.pl 
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