Załącznik nr 8.2

REGULAMIN
II WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU MUSZTRY
KLAS O PROFILU MUNDUROWYM
organizowanego przez:

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji
Narodowej w Gogolinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych jako oferty edukacyjnej szkół,
prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, integracja środowiska uczniów klas
mundurowych, kształcenie patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży,
popularyzacja musztry w środowisku klas mundurowych jako elementu pracy
wychowawczej, podnoszenia sprawności fizycznej.
2. Przegląd kierowany jest do uczniów klas mundurowych opolskich szkół
ponadgimnazjalnych.
3. Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej zgodnej
z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP, piosenki marszowej oraz programu
dowolnego.
4. Uczestnicy walczą o puchary i nagrody rzeczowe.
II. PRZEBIEG I ORGANIZACJA PRZEGLĄDU
1. Organizatorem II Przeglądu Musztry klas o profilu mundurowym jest Dyrektor
Zespołu Szkół w Gogolinie.
2. Główna komisja sędziowska składa się z przedstawicieli reprezentujących:
 Opolskiego Kuratora Oświaty – 1 osoba;
 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu – 1 osoba;
 Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu – 1 osoba;
 Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie – 1 osoba;
 10 Brygadę Logistyczną w Opolu – 1 osoba;
 Wojskową Komendę Uzupełnień w Opolu – 1 osoba;
 Burmistrza Miasta i Gminy Gogolin – 1 osoba.
3. Przegląd rozpocznie się 8 kwietnia 2016r. o godzinie 12.00 na Terenach Sportowych
przy Zespole Szkół w Gogolinie.

Koordynator wojewódzki:
Romuald Florczak
st. Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu
tel. 77 452 246 29
e-mail: konkursy@kuratorium.opole.pl
4. Przegląd przeprowadza się w konkurencjach określonych w punkcie IV, stosując
punktację określoną w punkcie V.
5. Prezentacje odbędą się na placu musztry o wymiarach 40m x 20m.
6. Po otwarciu przeglądu zespoły przystąpią do prezentacji programów obowiązkowych
w wylosowanej kolejności, z zachowaniem czasu przygotowawczego przed
programem.
7. Po zakończeniu prezentacji programów obowiązkowych nastąpi prezentacja
programów dowolnych w kolejności jak w programie obowiązkowym.
8. Zadaniem komisji sędziowskiej będzie ocena poziomu wykonania przez zespoły
programu obowiązkowego oraz autorskiego układu i wykonania programu
dowolnego wraz z piosenką marszową.
9. Po zakończeniu prezentacji wszystkich zespołów komisja sędziowska uda się na
naradę.
10. Godzina ogłoszenia wyników i zakończenia przeglądu jest uzależniona od ilości
zgłoszonych zespołów. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy zostaną zaproszeni na
prawdziwą żołnierską grochówkę.
11. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkurencji i obliczeniu wyników przez
komisję sędziowską.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
1. Każdy zgłoszony zespół winien posiadać podręczną apteczkę pierwszej pomocy.
2. Od uczestników wymaga się posiadania:
 dokumentu tożsamości/legitymacja szkolna,
 zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w zawodach
(załącznik nr 2),
 ubiorów dostosowanych do warunków zawodów; wojska, policji, straży
pożarnej i straży granicznej zgodnych z wymogami przepisów
resortowych.

Podstawa prawna:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U. z dnia 31
października 2005 r. z późn. zmianami),







ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2009
r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r. z późn.
zmianami),
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 listopada
2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na podstawie art.
61 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, z późn. zmianami),
USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst pierwotny: Dz.U. 1990 R. Nr
78 poz. 462) (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 116 poz. 675)

3. Szkoła może wystawić jedną reprezentację.
4. Reprezentacja szkoły składa się z 13 uczniów i opiekuna. Zespół może składać się tak
z dziewcząt jak i chłopców w dowolnej proporcji.
5. Drużyną może dowodzić tylko jeden uczeń wchodzący w skład zespołu.
6. Podkłady muzyczne przygotowane dla potrzeb prezentacji należy dostarczyć do
komisji sędziowskiej na typowych nośnikach dźwięku (typu audio), z których można
odtworzyć nagranie na typowych odtwarzaczach dźwięku. Nośniki z podkładem
muzycznym należy umieścić w opisanych kopertach (nazwa szkoły, z dopiskiem
II Wojewódzki Przegląd Musztry Klas o Profilu Mundurowym).

IV. KONKURENCJE
1. „PROGRAM OBOWIĄZKOWY” – Konkurencja polega na wykonaniu przez zespół
zestawu 10 zadań obejmującego umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił
Zbrojnych RP. Zestaw losuje dowódca drużyny 20 minut przed startem i po
przygotowaniu się przystępuje do prezentacji zadania. Zestawy zadań zostaną
opracowane przez organizatorów i udostępnione zainteresowanym na miesiąc przed
„przeglądem”. Komendy do wykonania zadań podawał będzie żołnierz zawodowy.
2. „PROGRAM DOWOLNY” – Konkurencja polega na wykonaniu 5 - 10 minutowego
pokazu opartego o zakres musztry paradnej. Kolejność startu identyczna jak
w programie obowiązkowym. Dopuszczalne jest używanie rekwizytów /np. atrap
broni/;
3. „KONKURS PIOSENKI MARSZOWEJ” – Konkurencja polega na wejściu na plac ze
śpiewem przed programem dowolnym oraz opuszczeniu placu ze śpiewem po
zakończeniu pokazu (drużyna musi wykonać dwie różne piosenki). Ocenie podlega
wykonanie piosenki marszowej podczas wejścia i zejścia drużyny na plac gdzie
wykonywano program dowolny oraz przemarsz drużyny.

V. PUNKTACJA
1. Punkty przyznaje jury, sędzia może przyznać od 1 do 10 pkt. za każdą
konkurencję.

2. Pierwsze miejsce zajmuje zespół, który uzyskał największą ilość punktów za
rozegrane konkurencje.
3. W przypadku uzyskania przez dwie drużyny takiej samej ilości punktów w sumie
za wszystkie konkurencje oraz program dowolny organizatorzy przewidują
przyznanie równorzędnych miejsc.
VI. TERMINARZ
1. Szkołę biorącą udział w Przeglądzie należy zgłosić do dnia 23 marca 2016 r. drogą
elektroniczną na adres organizatora przeglądu: sekretariat@gogolin.com.pl
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, imienną listę uczestników oraz imię,
nazwisko, numer telefonu i adres e-mail opiekuna (załącznik nr 1); pisemne zgody
rodziców lub prawnych opiekunów na wzięcie udziału w zawodach (załącznik nr 2).
2. Uroczysta zbiórka zespołów odbędzie się 8 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.30 na
Boisku Sportowym przy Zespole Szkół w Gogolinie. Prezentacja rozpocznie się o
godzinie 12.00.
3. 20 minut przed prezentacją odbędzie się losowanie zestawu zadań w programie
obowiązkowym. Losowania dokonają dowódcy drużyn.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Opolu oraz Zespołu Szkół w Gogolinie (www.kuratorium.opole.pl,
zs.gogolin.com.pl).
VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Uczestnicy przeglądu oceniani będą przez komisję sędziowską powołaną przez
organizatora.
2. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkurencji, obliczeniu wyników
i wypełnieniu protokołu końcowego przez komisję sędziowską.
3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w przeglądzie otrzymają puchary i dyplomy.
Pozostali otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.
4. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Opolszczyznę na IV Krajowym Przeglądzie
Musztry Klas o Profilu Mundurowym.
VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rywalizacja przebiega w przyjaznej atmosferze (fair play), zgromadzeni kibice
dopingują wszystkie zespoły.
2. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków,
urazów i szkód w mieniu powstałych podczas trwania imprezy.
3. Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka zespołu odpowiada jego
opiekun.

4. Programy autorskie przygotowane przez zespoły dla potrzeb przeglądu są własnością
zespołów i jako całość są prawnie chronione.
5. Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz
postanowienia organizatora i sędziów.
6. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, organizator ma prawo
zdyskwalifikowania zespołu.
7. Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Należy je składać
w formie pisemnej do biura organizacyjnego zawodów do jednej godziny od
zakończenia konkurencji lub zaistnienia problemu.
8. Organizator zawodów zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom
bezpieczeństwa, a w szczególności opieki medycznej podczas trwania imprezy
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do
organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przeglądu . Informacja o
ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.zs.gogolin.com.pl
11. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie przeglądu decyduje organizator.
Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
12. Dla potrzeb organizacyjnych podajemy adres organizatora: Zespół Szkół, ul. Szkolna
27, 47 – 320 Gogolin, tel. 77 466 62 94, e-mail sekretariat@gogolin.com.pl
Ewentualne dodatkowe/szczegółowe informacje pod numerami telefonów:
+48 605 827 783 – mgr Maria Grach – nauczyciel, wychowawca klasy wojskowej LO
w Gogolinie lub
+48 508 252 923 - mgr Łukasz Wojtkiewicz - nauczyciel, wychowawca klasy
wojskowej LO w Gogolinie.

