
ITN 
INSTYTUT TRADYCJI NARODOWEJ 
 

REGULAMIN     

I Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej 
„Rozśpiewana Niepodległa” 

Słupno, 3 listopada 2018r. godz. 12.00 

Organizator 

 Instytut Tradycji Narodowej  
 Prezes Urszula Bartosiak tel. 531 700 385 

Miejsce organizacji przeglądu 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słupnie 

Patronat Honorowy 

 Starosta Wołomiński Pan Kazimierz Rakowski 

 Burmistrz Miasta i Gminy Pan Krzysztof Chaciński 

Patronat Medialny  

 Kurier Wyszkowski 

Cel przedsięwzięcia kulturalnego 

 pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu 

 popularyzacja szeroko pojętej twórczości patriotycznej 

 wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia 

 promocja wykonawców 

 nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczestnikami przeglądu 

Termin i warunki uczestnictwa 
1. Przegląd odbędzie się dn. 03.11.2018r ( sobota) godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 2  

w Słupnie. 
2. Przegląd ma charakter konkursowy. 
3. Uczestnikami przeglądu mogą być dzieci przedszkolne i młodzież szkolna,  

zespoły młodzieżowe, chóry szkolne (schole parafialne) oraz dorośli (zespoły wokalne, 
ludowe, chóry przykościelne).  

4. Warunkiem uczestnictwa jest czytelnie wypełniona karta zgłoszenia oraz dostarczenie jej  
do organizatora do dnia 08.10.2018r. drogą e-mail na adres: biuro@itn.edu.pl lub osobiście  
do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie.  

      Uwaga: liczba miejsc w konkursie jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Do dnia 15 października 2018r organizator poinformuje kandydatów drogą mailową  
o przyjęciu do konkursu oraz kolejności wystąpień. 

6. Zespoły wokalno-młodzieżowe, ludowe, chóry szkolne, przykościelne, schole parafialne 
biorące udział w przeglądzie dokonują prezentacji 2 utworów o różnym charakterze 
patriotycznym w maksymalnym czasie trwania do 10 minut (a cappella lub z podkładem 
muzycznym zapisanym na płycie CD bądź na pendrive). 

7. Soliści biorący udział w przeglądzie dokonują prezentacji 1 piosenki o charakterze 
patriotycznym w czasie do 5 minut (a cappella lub z podkładem muzycznym zapisanym  
na płycie CD bądź na pendrive). 

8. Przed występem każdego zespołu i solisty, nastąpi krótka charakterystyka wykonawcy 
zawarta w KARCIE ZGŁOSZENIA. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania występu po upłynięciu dozwolonego czasu. 



Dane do korespondencji 

INSTYTUT TRADYCJI NARODOWEJ Sp. z o.o. 
05-250 Radzymin, ul. Husarska 1 

tel. 531 700 385   e-mail: biuro@itn.edu.pl 

Dane rejestrowe (do fakturowania) 

INSTYTUT TRADYCJI NARODOWEJ Sp. z o.o. 
08-117 Wodynie, ul. Serocka 14 
NIP: 8212651344   REGON: 366144089   KRS: 0000653630 

Ocena – przyznanie nagród 
1. Oceny występów w poszczególnych kategoriach dokonywać będzie jury powołane przez 

Organizatora. 
2. Ocenie podlega: 

 dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych 
 walory głosowe 
 dykcja 
 muzykalność, interpretacja piosenek 
 osobowość sceniczna 

3. Laureaci I, II oraz III miejsca w swoich kategoriach, uhonorowani zostaną statuetką  
oraz dyplomem. 

4. Pozostali wykonawcy otrzymają  dyplomy uczestnictwa. 
5. Ustalenia Organizatora i werdykt jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniom  

i odwołaniom.  
6. Udział w przeglądzie jest jednoznaczny z przyjęciem wszystkich wytycznych niniejszego 

Regulaminu. 
 

Informacje dodatkowe  

 I Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej uwieńczony zostanie wspólnym  
odśpiewaniem pieśni pt.: „Jak długo na Wawelu”. 

 Koszty dojazdu/udziału uczestników pokrywane są przez nich we własnym zakresie. 

 Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. jest administratorem 
danych osobowych zgłaszających oraz uczestników I Powiatowego Przeglądu Pieśni  
i Piosenki Patriotycznej „Rozśpiewana Niepodległa”. Dane osobowe uczestników będą 
wykorzystywane w celu realizacji założeń Przeglądu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
wobec zgłoszenia uczestnictwa. Dane uczestników mogą zostać udostępnione Partnerom 
organizatora w celu realizacji Przeglądu. Dane będą przechowywane do czasu realizacji 
założeń Przeglądu. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie 
danych jest niezbędne do uczestnictwa w Przeglądzie. 

 Organizator informuje o możliwości rejestracji przebiegu wydarzenia oraz publikacji po jego 
zakończeniu opracowanych materiałów. W przypadku zastrzeżeń w zakresie publikacji 
wizerunku prosimy o złożenie stosownego oświadczenia Organizatorowi. Jednocześnie 
zaznaczamy, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie czyli publikacja 
wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie czy publiczna 
impreza. 

 Szczegółowych informacji udziela Organizator, Prezes ITN Pani Urszula Bartosiak  
pod numerem telefonu: 531 700 385.  

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału. 

                                                                                   

Organizator: Urszula Bartosiak 

Prezes Instytutu Tradycji Narodowej 
www.itn.edu.pl 

 


