
 

REGULAMIN 
 Konkursu Piosenki Żeglarskiej i Szantowej „Na Bałtycką Nutę” 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Klub Marynarki Wojennej w Gdyni. 

 
2. Celem Konkursu jest: 

- umożliwienie wykonawcom publicznej prezentacji swojej twórczości; 
- prezentacja i popularyzacja szant oraz piosenek żeglarskich; 
- rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży; 
- promocja amatorskiego ruchu artystycznego Wojska Polskiego. 
 

3. Konkurs zrealizowany zostanie na podstawie przesłanych materiałów filmowych.  
 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być artyści amatorzy wywodzący się ze środowiska 
wojskowego, reprezentujący jednostki, kluby wojskowe oraz szkoły i akademie 
wojskowe.  
 

5. Każda ww. instytucja zgłasza maksymalnie dwa podmioty wykonawcze. 
 

6. Wykonawcy prezentują jeden utwór szantowy lub piosenkę żeglarską (ogół pieśni  
i piosenek o tematyce żeglarskiej, morskiej, ballady marynistyczne).   
 

7. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach: 

 zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne: 
Zespoły wokalne mogą wykonywać utwór acappella lub korzystać tylko  
z jednego akompaniatora lub półplaybacku. Podkład muzyczny nie może 
zawierać nagranych chórków ani głosów solowych. Skład zespołów dowolny: 
dzieci, młodzież i dorośli. Zespół nie może przekroczyć 10 osób. 
Instruktor/opiekun/dyrygent/nauczyciel nie może śpiewać razem z grupą, może 
jedynie akompaniować lub dyrygować. 

 solista – wokalista:  
soliści mogą korzystać tylko z jednego akompaniatora lub półplaybacku   

 
UWAGA! Nie ma podziału na kategorie wiekowe. 
  

8. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie odbywa się poprzez przesłanie materiału 
filmowego wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia i podpisanym 
oświadczeniem w terminie do 10.06.2022 r. na adres: 
Klub Marynarki Wojennej  
ul. Zawiszy Czarnego 1 
81-301 Gdynia  
z dopiskiem: Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej „Na Bałtycką Nutę” 
Wymagania dotyczące jakości filmów: 

 w kadrze poziomym; 

 plik .mp4; 

 rozdzielczość filmu: 1280x720 (HD) lub 1920x1080 (Full HD); 

 bez montażu i efektów specjalnych. 
Filmy nie spełniające ww. wymagań, ze względu na brak możliwości technicznych, nie 
będą oceniane przez Jury.  

 
9. Organizator zastrzega sobie prawo kwalifikacji do Konkursu zgłoszonego wykonawcy 

na podstawie przesłanych materiałów filmowych. O zakwalifikowaniu do udziału  
w Konkursie uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Klubu 



Marynarki Wojennej oraz osobną wiadomością e-mail przesłaną na adres podany  
w zgłoszeniu do dnia 15.06.2022 r. 

10. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez Kierownika Klubu 
MW. Ocena prezentacji konkursowych będzie prowadzona zgodnie z następującymi 
zasadami: 

 podstawą do sformułowania werdyktu jest obejrzenie przez Jury 
zakwalifikowanych przez organizatora materiałów filmowych; 

 Jury dokona oceny występów według następujących kryteriów: 
- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie  

               do możliwości wykonawczych); 
 - kreatywność i oryginalność prezentacji; 
 - interpretacja; 
 - muzykalność i warunki głosowe wykonawców; 
 - ogólny wyraz artystyczny prezentacji. 

 Jury przyzna tytuł Laureata Konkursu i przydzieli nagrodę główną - Puchar 
Kierownika Klubu Marynarki Wojennej;   

 Decyzje Jury nie podlegają odwołaniu. 
 

11. Internauci przyznają nagrodę publiczności na portalu społecznościowym Facebook 

Klubu Marynarki Wojennej. W części ocenianej przez internautów  

o zwycięstwie decyduje liczba głosów w postaci tzw. like(-ów) pod postami  

z poszczególnymi prezentacjami artystycznymi. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Biuro Organizacyjne po zakończeniu przesłuchań przez Jury i podsumowaniu wyników 
internautów ogłosi treść protokołu na stronie internetowej oraz w mediach 
społecznościowych Klubu Marynarki Wojennej. 
UWAGA! Termin ogłoszenia wyników zależny będzie od ilości zgłoszeń.  

2. Osoba podpisująca kartę zgłoszenia potwierdza, że wykonawcy są członkami kół  
i sekcji zainteresowań ww. instytucji wojskowych. Do karty zgłoszenia należy dołączyć 
oświadczenie. 

3. Organizator Konkursu jest administratorem danych osobowych wykonawców. Dane 
będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Przez podanie 
danych osobowych, wykonawca wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia  
i nazwiska na stronach internetowych i serwisach administrowanych przez 
Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgromadzonego 
materiału w swej działalności promocyjnej i metodycznej. 

4. Niedostosowanie się do wymogów niniejszego regulaminu może spowodować 
wykluczenie z udziału w Konkursie, bądź pominięcie w ocenie Jury. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Konkursu. 
 
 

Biuro Organizacyjne  
Klub Marynarki Wojennej 

tel. 261 263 518 w. 30,  
m.podniesinska@ron.mil.pl 

tel. 261 263 732 
b.kepa@ron.mil.pl 

 

 
 

Gdynia, 24.03.2022 r. 
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