
 
Regulamin  

Konkurs Pieśni Patriotycznej 
w ramach projektu edukacyjnego 

„Eskadrylla Niepodległej” 
 

 
      § 1.  

Cel i tematyka Konkursu   

1. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, zwane dalej „Organizatorem”, ogłasza 
konkurs na wykonanie komiksu historycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych w ramach projektu edukacyjnego „Eskadrylla Niepodległej”, 
zwany dalej „Konkursem”. 

2. Tematem przewodnim Konkursu jest uczczenie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodelgłości. 

3. Celem Konkursu jest upowszechnienie nowego sposobu kształcenia postaw 
kreatywnych wśród młodzieży w oparciu o zagadnienia z zakresu lotnictwa. Konkurs 
pozwoli, mamy nadzieję, odkryć młode talenty artystyczne i zaktywizować młodzież z 
województwa małopolskiego do działań w sferze kultury oraz umocni ich poczucie 
tożsamości regionalnej. Celem jest także promocja patriotycznych postaw wśród 
młodzieży i popularyzacja idei niepodległości, wzmocnienie motywacji do poznania 
historii Krakowa poprzez przystępną formę jaką jest komiks. Konkurs ma inspirować 
do podejmowania własnych prób literackich i plastycznych. 
 
4. Konkurs odbywał się będzie w dniu 10.11.2017 roku w siedzibie Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie, przy Al. Jana Pawła II 39. 
5.  

 
§2.  

 

Uczestnicy Konkursu  

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych 
i ponadgimnazjalnych ale także podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych 
stowarzyszeń i instytucji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami z terenu całego 
województwa małopolskiego. 

3. Do konkursu mogą zgłaszać się soliści/solistki lub zespoły, które wykonywać będą 
jedną pieśń patriotyczną, która będzie oceniana przez jury. Utwór należy 
zaprezentować z akompaniamentem lub podkładem muzycznym (nie dotyczy zespołów 
a cappella). 

 

§ 3. 



Warunki udziału w Konkursie  

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie podpisanej przez opiekuna 
Karty Zgłoszeniowej (załącznik 1 do Regulaminu) na adres mailowy: 
katarzyna.zielinska@muzeumlotnictwa.pl lub beata.ciepły@interia.pl 

2. Konkurs rozpoczyna się 10.11.2017 roku. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 
27.10.2017 roku na podane powyżej adresy mailowe. 

§ 4. 

Kapituła Konkursu  

1.  Zwycięzców konkursu Pieśni Patriotycznej wybiera Kapituła Konkursu. 

2 Kapituła Konkursu liczyć będzie pięć osób. W jej skład wejdą artyści i 
przedstawiciele życia publicznego, społecznego i kulturalnego wskazani przez 
Organizatora. 

3. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej 
liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły. 

4. Zadaniem Kapituły Konkursu będzie wysłuchanie wszystkich wykonań i wybranie 3 
najlepszych. 

5. Postanowienia Kapituły Konkursu są ostateczne, od werdyktu nie przysługuje 
odwołanie (reklamacja).  

§ 5. 

Nagrody   

         1. Wykonawcom 3 prac zostaną przyznane: 

- nagrody rzeczowe w postaci książek, puzzli edukacyjnych i gier planszowych,. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają wyróżnienia w postaci 
pamiątkowych  upominków rzeczowych. 

3. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom i finalistom odbędzie się  zaraz po 
naradzie Jury. Nazwiska laureatów opublikowane będą na stronie internetowej 
www.muzeumlotnictwa.pl. 

4. Nagrody oraz pamiątkowe upominki rzeczowe w konkursie określa i zapewnia 
Organizator konkursu.   

§ 6. 

Postanowienia końcowe  

1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

2. Kolejność prezentacji ustala organizator konkursu. Wszystkich wykonawców 
obowiązuje przestrzeganie porządku ustalonego przez organizatorów. 

3. Uczestnik/ Uczestnicy konkursu wyraża/ją zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb konkursu oraz na dokonanie nagrań audio i video (płyta, kaseta, 
dysk twardy lub inny nośnik pamięci) podczas konkursu i nieodpłatne umieszczanie ich 
na dowolnych portalach internetowych - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883 z późn. Zmianami). 

4. Uczestnicy konkursu nie mają możliwości wnoszenia odwołań do postanowień 
regulaminu i decyzji Kapituły Konkursu. 



5. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Pełna 
treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.muzeumlotnictwa.pl 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach 
nieuregulowanych w powyższych założeniach regulaminowych decyzje podejmuje 
organizator imprezy. 

 
 

Partnerzy konkursu: 
 

 

 

dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” 


