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I.

Postanowienia ogólne.

1) Celem przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół,
integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie
postaw patriotycznych i obywatelskich.
2) Przegląd kierowany jest do uczennic i uczniów klas mundurowych szkół
ponadpodstawowych z terenu województwa podlaskiego.
3) Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej (drużyny)
zgodnie z Regulaminem Musztry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski.
4) Uczestnicy rywalizują o puchar Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz medale za zajęcie
pierwszego miejsca.
5) Ponadto każda drużyna otrzyma certyfikat uczestnictwa w zawodach oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez następujących sponsorów:
 Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego
 Burmistrza Ciechanowca
 Dyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu

II.

Organizacja przeglądu.

1) Organizatorami przeglądu są:
 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
 Kuratorium Oświaty w Białymstoku
2) Przy wsparciu:
 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
 Burmistrza Miasta Ciechanowiec
3) Koordynatorem przeglądu jest starszy specjalista w KO - Lesław Szulżuk,
tel. (85) 748-48-05, email: lszulzuk@kuratorium.bialystok.pl
4) Konsultantem do przygotowania zespołów z musztry paradnej jest Pan Arkadiusz
Świętochowski, tel. 727-671-902, email: a-swietochowski@wp.pl
5) Przegląd przeprowadza się w konkurencjach określonych w punkcie IV stosując
punktację określoną w punkcie V.
6) Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkurencji i obliczeniu wyników przez
komisję sędziowską.
7) Komisja sędziowska składa się z sześciu osób reprezentujących:
- Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
– 1 osoba
- Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
– 1 osoba
- Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku
– 1 osoba
- 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku
– 1 osoba
- 18 Pułk Rozpoznawczy w Białymstoku
– 1 osoba
- Przedstawiciel Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
– 1 osoba.
8) Każda reprezentacja szkoły składa się z 13 uczniów (dowódcy i drużyny)
oraz opiekuna.
9) Przegląd odbędzie się w dniu: 14 czerwca 2022 r. w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8,
18-230 Ciechanowiec.

10) Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający do odtworzenia z płyty CD podkładu
muzycznego do pokazu musztry paradnej /Programu Dowolnego/.

III.

Warunki uczestnictwa w zawodach.

1) Każda zgłoszona drużyna winna posiadać podręczną apteczkę pierwszej pomocy.
2) Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub zespołowo
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia dokonuje zgłaszający.
3) Od uczestników wymaga się posiadania:
 dokumentów tożsamości /legitymacja szkolna/,
 zgody rodziców lub opiekunów prawnych/pełnoletnich uczestników na
wzięcie udziału w zawodach -zał. nr 2,
 kompletnego umundurowania polowego (ćwiczebnego).
4) Szkoła może zgłosić maksymalnie jedną drużynę. Kartę zgłoszenia należy przesłać
drogą elektroniczną na adres Kuratorium Oświaty do dnia 3 czerwca 2022 r.,
- zał. nr 1.
5) Oryginalne karty zgłoszenia opiekun zespołu wraz z załącznikami przekazuje na
odprawie kierownikowi zawodów.
6) Drużyna może składać się tak z dziewcząt jak i chłopców w dowolnej proporcji.
7) W czasie przeglądu drużyną dowodzić może tylko uczeń wchodzący w skład drużyny.

IV.

Konkurencje.

1) „PROGRAM OBOWIĄZKOWY” – Konkurencja polega na wykonaniu przez drużynę
zestawu 10 zadań obejmującego umiejętności z zakresu Regulaminu Musztry Sił
Zbrojnych RP. Dowódca drużyny może się posiłkować w trakcie wykonywania ćwiczeń
zestawem zadań – zał. nr 3. Kolejność startu poszczególnych drużyn zostanie ustalona
w drodze losowania. Ustalona w ten sposób kolejność obowiązuje podczas
wykonywania kolejno każdego zadania z Programu Obowiązkowego oraz podczas
wykonywania Programu Dowolnego i Programu Dodatkowego.
2) „PROGRAM DOWOLNY” – Konkurencja polega na wykonaniu przez drużynę
pokazu musztry paradnej trwającego do 10 min. Podczas tej konkurencji drużyna
może korzystać z podkładu muzycznego.
3) „PROGRAM DODATKOWY” – Konkurencja polega na wykonaniu przez drużynę
piosenki wojskowej podczas marszu w kolumnie trójkowej – wybranej obowiązkowo
z załącznika nr 4.

V.

Punktacja.

1) Punkty przyznaje komisja. Każdy Sędzia może przyznać maksymalnie 5 pkt. za każde
zadanie z Programu Obowiązkowego oraz maksymalnie 20 pkt. za Program Dowolny
i maksymalnie 10 pkt. za Program Dodatkowy.
2) Zespół może otrzymać łącznie za wszystkie zadania z Programu Obowiązkowego
maksymalnie 250 pkt. oraz 100 pkt. za wykonanie Programu Dowolnego i 50 pkt.
za wykonanie Programu Dodatkowego.
3) Pierwsze miejsce zajmuje zespół, który uzyskał największą liczbę punktów
za rozegrane wszystkie konkurencje.

4) W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez drużyny, o zwycięstwie
decyduje większa ilość punktów zdobytych za Program Dowolny.

VI.

Postanowienia końcowe.

1) Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu
wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych podczas trwania imprezy.
2) Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka zespołu odpowiada jego
opiekun.
3) Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz
postanowienia organizatora, a także sędziów.
4) W przypadku naruszenia powyższych postanowień, organizator ma prawo
zdyskwalifikowania zespołu.
5) Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Należy je składać
w formie pisemnej do biura organizacyjnego zawodów do 15 minut
od zakończenia konkurencji lub zaistnienia problemu. Rozpatrzenie protestu przez
organizatora jest ostateczne.
6) Organizatorzy zawodów zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom
bezpieczeństwa, a w szczególności opieki medycznej podczas trwania imprezy
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7) Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do komisji.

Zał. nr 1
...........................................
(pieczęć nagłówkowa szkoły)

Kuratorium Oświaty
w Białymstoku
15- 950 Białystok
ul. Rynek Kościuszki 9
email: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam do udziału w „VII Wojewódzkim Przeglądzie Musztry” drużynę ze szkoły:
.....................................................................................................................................................
..…………………………………………………………………………………………………..
( nazwa szkoły , służbowy email) szkoły

w składzie:
Lp. Imię i nazwisko uczestnika

Data urodzenia

Nr legitymacji szkolnej

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Opiekun:

.............................................................................................................................
(imię i nazwisko, telefon kontaktowy)

Opinia lekarza (pielęgniarki szkolnej) o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w w/w zawodach:

Zał. nr 2

.........................................

…..................................

(podpis i pieczęć lekarza/pielęgniarki)

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

...................................
(miejscowość, dnia)

.................................................................
Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego

.................................................................
Miejsce zamieszkania

.................................................................
Telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż wyrażam zgodę, aby mój syn/córka .................................................................,
ur. ……………………………….. zam. ......................................................................................
uczeń/uczennica…………………………......w ……………………................................. wziął/-ęła udział
w „VII Wojewódzkim Przeglądzie Musztry” klas mundurowych organizowanym w dniu
14.06.2022r. w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8.
Potwierdzam zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, Regulaminem powyższych
zawodów organizowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa
podlaskiego w roku szkolnym 2021/2022, akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam
zgodę na:
 przetwarzanie danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 publikację wyników na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 rozpowszechnianie wizerunku na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Białymstoku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
oraz w „Podlaskich Wieściach Oświatowych”

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika Olimpiady do szczebla okręgowego jest Podlaski
Kurator Oświaty, adres: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku:
Inspektor ochrony danych, Lesław Szulżuk, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki
9, 15-950 Białystok, e-mail: iod@kuratorium.bialystok.pl, tel. 85-748-48-05.
3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia etapu wojewódzkiego
powyższych zawodów.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji olimpiady oraz prawnie ustalony okres
5.
6.
7.
8.

archiwizacji (5 lat).
Ma Pani/Pan prawo żądać od Podlaskiego Kuratora Oświaty dostępu do danych osobowych oraz
ich sprostowania.
Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych ucznia jest wymogiem
ustawowym.
Dane osobowe Pani/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, w tym profilowaniu.

..............................................
pieczątka szkoły

........................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego/ucznia
pełnoletniego

Zał. nr 3

I. ROGRAM OBOWIĄZKOWY - zadania do wykonania:
1. Formowanie szyku rozwiniętego (w tym min. jednego w określonym miejscu):
- szeregu,
- dwuszeregu,
- trójszeregu.
2. Występowanie i wstępowanie z szyku rozwiniętego (po 1 ćwiczącym z każdego szeregu):
- dwuszeregu,
- trójszeregu.
3. Przesunięcie dwuszeregu o trzy kroki;
- w przód,
- w tył.
4. Formowanie szyku marszowego (w tym min. jednego w określonym miejscu):
- w rzędzie,
- w kolumnie dwójkowej,
- w kolumnie trójkowej.
5. W szeregu odliczanie kolejno i do dwóch oraz odstępowanie o krok od wyznaczonego
ćwiczącego i łączenie.
6. Zmiana ugrupowania rozwiniętego w marszowe i odwrotnie:
- z szeregu w kolumnę dwójkową i odwrotnie,
- z szeregu w kolumnę trójkową i odwrotnie.
7. Marsz i zatrzymanie w kolumnie trójkowej:
- krok zwykły,
- krok defiladowy,
- marsz w miejscu,
- zmiana kierunku marszu,
- zatrzymanie.
8. Zmiana ugrupowania w marszu:
- z rzędu w kolumnę dwójkową,
- z kolumny dwójkowej w rząd.
9. Zaginanie i odginanie skrzydeł:
- od jednego ćwiczącego,
- od dwóch ćwiczących.
10. Oddawanie honorów pododdziałem (kolumna trójkowa) – przemarsz przed komisją.
II. PROGRAM DOWOLNY- zadanie do wykonania:
Pokaz musztry paradnej (czas trwania pokazu do 10 min).
III. PROGRAM DODATKOWY - zadanie do wykonania:
Piosenka wojskowa podczas marszu w kolumnie trójkowej obowiązkowo wybrana
z zał. nr. 4

Zał. Nr 4

WYKAZ
piosenek wojskowych
1) My Pierwsza Brygada
2) Piechota
3) Przybyli ułani pod okienko
4) Wojenko, wojenko
5) Serce w plecaku
6) Rozszumiały się wierzby płaczące
7) Hej, hej ułani
8) O mój rozmarynie
9) Białe róże
10) Chabry z poligonu

