
 
Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN 

XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I 

RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO – HRUBIESZÓW 2019 

 

 

I ORGANIZATOR GŁÓWNY 

 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr Henryka Dobrzańskiego 

„HUBALA”. 

II ORGANIZATORZY 

 Miasto Hrubieszów. 

 Powiat Hrubieszowski; 

 Związek Gmin Lubelszczyzny; 

 Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej; 

 Gmina Hrubieszów; 

 Gmina Werbkowice; 

 Gmina Telatyn; 

 Gminy Komarów Osada; 

 Gmina Mircze; 

 Gmina Miączyn; 

 Miasto Tyszowce; 

 Parafia MBNP w Hrubieszowie; 

 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie; 

 Hrubieszowski Dom Kultury; 

 Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”; 

 Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. 

III PATRONAT HONOROWY 

 Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja 

DUDY; 

 Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław STAWIARSKI; 

 Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pani Marta MAJEWSKA; 

 Starosta Hrubieszowski Pani Maryla SYMCZUK; 

IV TERMIN FESTIWALU:  

 14 - 17.11.2019 r.  

V MIEJSCE FESTIWALU:  

 Hrubieszowski Dom Kultury /Hrubieszów ul. 3-go Maja 7/ . 

  



VI ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:  

XXIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ  

I RELIGIJNEJ WP - HRUBIESZÓW 2019 jest imprezą ogólnopolską  

o charakterze konkursowym, obejmującą swoim zasięgiem całe Siły Zbrojne 

RP, pozostałe służby mundurowe oraz inne podmioty wykonawcze posiadające 

w repertuarze utwory zgodne z formułą festiwalu. 

a) Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie artyści - amatorzy, 

działających przy klubach wojskowych, kościołach garnizonowych i innych 

instytucjach kultury. 

b) Festiwal przeznaczony jest przede wszystkim dla: 

 żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i ich rodzin; 

 pracowników Resortu Obrony Narodowej i ich rodzin; 

 byłych żołnierzy zawodowych i pracowników Resortu Obrony Narodowej 

oraz ich rodzin; 

 kombatantów i weteranów oraz ich rodzin; 

 solistów - artystów amatorów oraz amatorskich zespołów artystycznych 

działających w klubach wojskowych oraz cywilnych ośrodków kultury 

współpracujących z instytucjami i jednostkami wojskowymi; 

 słuchaczy uczelni i szkół wojskowych oraz studentów uczelni cywilnych 

współpracujących z instytucjami i jednostkami wojskowymi. 

c) Siły Zbrojne RP oraz inne instytucje kierują na festiwal solistów – 

wokalistów, amatorskie zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne. 

Instytucję reprezentować może maksymalnie 6 podmiotów wystawiając 

maksymalnie po 2 wykonawców w każdej z kategorii. 

d) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie repertuaru 

odpowiadającego założeniom programowym oraz zgłoszenie udziału  

w konkursie poprzez przesłanie na adres organizatora KARTY 

ZGŁOSZENIA oraz tekstów prezentowanych utworów. 

e) Kierownicy i instruktorzy nie mogą występować w trakcie koncertów 

konkursowych w charakterze wykonawców lub członków zespołów 

wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Dozwolone jest jedynie 

występowanie w/w osób w charakterze akompaniatorów. 

f) Celem festiwalu jest: 

 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród uczestników 

festiwalu, a także oddziaływanie na środowisko cywilne poprzez 

działania artystyczne i twórcze; 

 prezentacja, ocena i promocja dorobku Amatorskiego Ruchu 

Artystycznego klubów wojskowych i cywilnych ośrodków kultury 

w środowisku wojskowym i społecznościach lokalnych; 

 popularyzacja utworów literackich i muzycznych o tematyce patriotycznej 

i religijnej; 

 inspirowanie środowisk twórczych i artystycznych do podejmowania 

tematyki dotyczącej współczesnego wojska; 



 umożliwienie wykonawcom prezentacji swojego dorobku artystycznego 

przed szeroką publicznością. 

VII ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:  

a) Część konkursowa Festiwalu będzie przeprowadzona w trzech kategoriach: 

 solista-wokalista;  

 zespół wokalny; 

 zespół wokalno-instrumentalny. 

b) Uczestnicy konkursu wykonują dwa utwory w języku polskim (ew. łacińskim  

w utworze religijnym), jeden o treści patriotycznej, drugi o treści religijnej. 

c) Główne kryteria oceny:  

 dobór repertuaru - treść i charakter utworów zgodny z założeniami 

regulaminu; 

 wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości 

wykonawczych uczestników;  

 interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny; 

 muzykalność i warunki głosowe wykonawców oraz wartości artystyczne 

muzyki.  

d) W konkursie mogą wziąć udział soliści i członkowie zespołów od 16 roku 

życia. 

e) Zespół wokalny i wokalno-instrumentalny powinien liczyć do 15 osób.  

f) W odniesieniu do repertuaru obowiązują następujące zasady:  

 prezentowane mogą być utwory, które zostały wcześniej opublikowane;  

 prezentowanie utworów nowych - w tym również własnych, 

prezentowanie utworu znanego z nową, własną interpretacją; 

 niedopuszczalne jest przedstawienie przez wykonawcę utworu 

prezentowanego przez niego w poprzednich edycjach festiwalu.  

g) Do oceny prezentacji konkursowych Festiwalu powołana zostanie przez 

organizatorów Rada Artystyczna składające się z fachowców z dziedziny 

muzyki, religii, historii i literatury, która wyłoni laureatów i wyróżnionych  

w poszczególnych kategoriach. 

h) Członków Rady Artystycznej obowiązuję obiektywność i brak stronniczości  

w ocenie uczestników. 

i)  W skład Rady Artystycznej Festiwalu wejdą m.in.: 

 Pani Alicja SATURSKA 

 Pan Mieczysław JURECKI  

 Pani Wanda KWIETNIEWSKA  

 Pani Jolanta WOJTAŚ – ZAPORA 

 ks. prałat ppłk Andrzej PUZON 

j)  Podstawą do sformułowania werdyktu przez Radę Artystyczną jest 

wysłuchanie wszystkich uczestników zgłoszonych do konkursu.  

k) Ostateczny werdykt ustalony jest w drodze wspólnej dyskusji członków 

Rady Artystycznej. 

l)  Decyzja Rady Artystycznej jest ostateczna i niepodważalna. 



m) Rada Artystyczna ma obowiązek uzasadnienia werdyktu końcowego  

w trakcie warsztatów dla uczestników festiwalu, które odbędą się w dniu 

16.11.2019 r. w Klubie Wojskowym 2.pr. 

n) Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszania się do członków Rady 

Artystycznej o uzasadnienie ocen poszczególnych wykonawców. 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

a) Zgłoszenie zgodne z regulaminem na załączonych kartach należy wysłać  

na n/w adres organizatorów do 08.11.2019 r. (karta + oświadczenie + egz. 

tekstów i muzyki):  

Jednostka Wojskowa 4055  

ul. Dwernickiego 4  

22-500 Hrubieszów  

tel. MON: 261 158 352, 261 158 208 

Fax.: 261 158 329 lub SI ARCUS 

lub na adres poczty elektronicznej: 

festiwalhrubieszow@wp.pl  

b) Organizatorzy Festiwalu zapewniają:  

 profesjonalne nagłośnienie wokalne i oświetlenie sceny; 

 profesjonalną obsługę techniczną dla wykonawców; 

 fortepian, instrumenty klawiszowe, perkusję; 

 urządzenia do odtwarzania nagrań towarzyszących prezentacjom, 

przygotowanych w formacie wav (wave) lub mp3 na nośniku CD oraz Pen 

Drive lub karcie pamięci. Na niniejszym nośniku znajdować się mogą 

wyłącznie utwory przeznaczone do wykorzystania w konkursie; 

c) Przez podanie danych osobowych, wykonawca wyraża zgodę  

na opublikowanie jego imienia, nazwiska i wizerunku na stronach 

internetowych organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo  

do rejestracji prezentacji oraz wykorzystania zgromadzonego materiału                     

do działalności promocyjnej. 

d) Osoba odpowiedzialna za sprawy związane z organizacją festiwalu  

z ramienia 2.pr: 

- Koordynator Festiwalu – mł. chor. Andrzej LEŚKO tel. 261 158 352,  

kom. 697 713 635 mail: festiwalhrubieszow@wp.pl. 

- Kierownik Biura Organizacyjnego Festiwalu – Pani Irena ŁASOCHA-HUCZ 

tel. 261 158 376, kom. 601 480 451 mail: klub2pr@gmail.com. 

- Koordynator koncertów konkursowych (listy konkursowe, akustyka, 

nagłośnienie, instrumentarium) – st. sierż. Artur PIROGOWICZ  

tel. 887 770 105, mail: festiwalhrubieszow@wp.pl. 

- Obsługa medialna Festiwalu – plut. Michał DEC tel. 261 158 352,  

kom. 667 460 038 mail: 2.hpr@wp.pl. 

e) Zakwaterowanie i wyżywienie dla wykonawców, instruktorów i kierowców  

w bazie hotelowej i restauracjach na terenie Hrubieszowa i okolic na koszt 

jednostek i instytucji delegujących /całkowity koszt około 120 zł za dobę  

na osobę/. Rezerwacja miejsc noclegowych w hotelach za pośrednictwem 

mailto:festiwalhrubieszow@wp.pl
mailto:klub2pr@gmail.com
mailto:festiwalhrubieszow@wp.pl
mailto:2.hpr@wp.pl


Klubu 2.pr – wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem 

kierować do p. Pauliny KOT lub p. Anny CZERNYSZ tel. 261 158 208  

mail:  klub2pr@gmail.com.  

o) Przybycie uczestników do m. Hrubieszów w dniu 14.11.2019 r.  

do godz. 15.00. 

p) Miejsce stawiennictwa – Biuro Organizacyjne Festiwalu w Hrubieszowskim 

Domu Kultury przy ul. 3-go Maja 7. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 

XXIV FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WP 

HRUBIESZÓW 2019 

 

 

DOWÓDCA GARNIZONU HRUBIESZÓW 

/-/ płk Jakub GARBOWSKI 
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Załącznik nr 2 

 
XXIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 

PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO 
HRUBIESZÓW 2019 

KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY / ZESPOŁU  
 

1. Imię i nazwisko / nazwa zespołu wokalnego/nazwa zespołu wokalno-
instrumentalnego 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
2. Adres jednostki delegującej (Kluby Wojskowe, Sekcje Wychowawcze JW, 
Parafie wojskowe i inne instytucje określone w regulaminie., telefon osoby 
kontaktowej) 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
3. Opiekun artystyczny (imię, nazwisko i telefon kontaktowy) 
………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
4. Utwory zgłoszone do konkursu:  
Tytuł 
………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
Autor słów 
………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
Kompozytor 
………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
Tytuł 
………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
Autor słów 
………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
Kompozytor 
………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
5. Rodzaj akompaniamentu 
………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
6. Informacja o działalności artystycznej wykonawców (dane dla konferansjera) 
……………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
7. Specjalne życzenia pod adresem organizatorów 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
8. W celu ułatwienia zakwaterowania proszę podać liczbę uczestników: 

opiekunów z podziałem 
kobiety……….……………….. 
mężczyźni…........................... 

uczestników festiwalu z podziałem: 
kobiet……………………….. 
mężczyzn............................. 


