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Regulamin Konkursu piosenki  
o żołnierzach w „Niebieskich Beretach” 

 

I    Organizator. 

 Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków „Niebieskich Żołnierzy” w Gdańsku. 

 Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku. 

 Konkurs objęty patronatem medialnym przez „Głos Weterana i Rezerwisty”.  

 Przesłuchanie finałowe odbędzie się 6 maja 2023r. (sobota), uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie mailem 

i SMS. 

 Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku. 

zzwpslupsk@o2.pl  

 

II     Cele Konkursu: 

 Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej; 

 Propagowanie żołnierzy w niebieskich beretach; 

 Promocja wykonawców biorących udział w konkursie. 

 

III    Uczestnicy Konkursu.  

 Młodzież szkolna, studenci, osoby dorosłe. 

 Udział tylko i wyłącznie soliści i solistki. 

 

IV  Jury Konkursu piosenki wojskowej: 

 Przewodniczący Komisji: Romuald Detmer; 

 Członkowie: Waldemar Dębniak oraz Rafał Przybyło. 

 

V     Warunki konkursu: 

 Każdy uczestnik konkursu musi przesłać mailem, co najmniej jeden wykonywany przez siebie utwór o tematyce 

wojskowej (Niebieskich Beretów) w formie mp3 (mp4) lub pocztą na nośniku CD;  

 Słowa kluczowe: Niebieskie Berety, morze, morska piechota, okręt desantowy, desant, żołnierze, Topas, lądowanie na 

wybrzeżu, nasz znak to kotwica na tle błękitnym, itd. Oczywiście nie wszystkie słowa tu pokazane mają być w utworze; 

 Podkład muzyczny może być dowolny, ale słowa muszą odpowiadać tematyce konkursu. 

 Nagranie wykonywanych piosenek może być zrealizowane telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem 

rejestrującym dźwięk i obraz w popularnych formatach audio lub wideo; 

 Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronach:  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w 

Słupsku, KRS 0000141267 - Strona startowa (pl.tl)   

              oraz Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków Niebieskich Beretów (wordpress.com) 
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 Przesłanie wykonywanych utworów (1 – 2) należy wykonać w formacie mp3 lub mp4 (link)                              na adres 

email:  zzwpslupsk@o2.pl 

 Pocztą, na nośniku CD na adres: Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  

ul. Sienkiewicza 20 pokój 402,  76-200 Słupsk 12. 

 

V   Kryteria oceny: 

 Muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;  

 Interpretacja i wyraz artystyczny;  

 Dobór treści repertuaru; 

 Uczestnik konkursu prezentuje (1 – 2), utwory muzyczne acapella lub z podkładem muzycznym na mp3 (mp4) nie 

dłuższym niż 5 minut. 

 

VI   Harmonogram: 

 Nagranie mp3 (link do mp4) wraz z kartą zgłoszeniową (zał. 1 i oświadczeniem zał. 2) regulaminu należy przesłać mailem 

lub pocztą do dnia 30.04.2023r. 

 Wyniki konkursu zostaną udostępnione do dnia 20.05.2023 r. na stronach:  

Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku, KRS 0000141267 - Strona startowa (pl.tl) 

              oraz  Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków Niebieskich Beretów (wordpress.com) 

 

 Osoby wyróżnione zostaną dodatkowo powiadomione mailem i SMS (telefonicznie). 

 

VII   Uwagi ogólne. 

 Nadesłane materiały będą podlegały ocenie jury powołanego przez Organizatora. Zwycięzcom zostaną przyznane 

puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. O trybie wręczenia nagród laureaci i wyróżnieni wykonawcy zostaną 

poinformowani drogą mailową.  

 Organizator może zaprosić wyłonionych najlepszych wykonawców do zaprezentowania utworów przed 

rozstrzygnięciem konkursu  (koszty i ubezpieczenie we własnym zakresie). 

 Zwycięzca konkursu wystąpi  22 czerwca 2023 r. na Imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie Żołnierzy i 

Sympatyków „Niebieskich Żołnierzy” w Gdańsku.  

 Werdykt jurorów jest ostateczny. Decyzja co do podziału i formy nagród będzie nieodwołalna i nie podlega weryfikacji 

lub zaskarżeniu.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w szczególnych sytuacjach. Wszelkie zmiany 

oraz informacje dot. konkursu publikowane będą na stronie Organizatora.  

 Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator. 

 

 Romuald Detmer 

Prezes 
Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku 


