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REGULAMIN 

 

V OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU MUSZTRY 

KLAS MUNDUROWYCH 
 

organizowanego przez: 
 

Małopolskiego Kuratora Oświaty, 

Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, 

Starostę Tatrzańskiego, 

Burmistrza Miasta Zakopane. 
 
 

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 ponadgimnazjalnych. 

 

3. Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej 
zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP. 

 

 

II. Organizacja przeglądu 

 

1. Organizatorem V Przeglądu Musztry Klas Mundurowych jest Małopolski Kurator Oświaty 

we współpracy z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Starostą 

Tatrzańskim oraz Burmistrzem Miasta Zakopane. Koordynatorem Przeglądu jest Bożena 

Bryl - Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Nowym Targu,  

tel. (18) 266 33 62. 

 

2. Przegląd przeprowadza się w następujących konkurencjach: program obowiązkowy, 

program dowolny, konkurs piosenki marszowej według zasad określonych w punkcie IV 

niniejszego regulaminu oraz  stosując punktację określoną w punkcie V. 

3. Nadzór nad przebiegiem przeglądu musztry sprawuje Komisja Główna zawodów, w skład 

której wchodzi przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz przedstawiciel Wojska 

Polskiego. Komisji przewodniczy przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

4. Ocenę wykonanych elementów prowadzi Komisja sędziowska w składzie: 
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1) oficer Wojska Polskiego z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie – 

przewodniczący Komisji sędziowskiej,  

2) przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty, 

3) oficer Policji Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji,  

4) oficer Państwowej Straży Pożarnej z Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej,  

5) funkcjonariusz Komendy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej,  

 

5. Przegląd odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2017 r. w Zakopanem.   

6. Kuratoria Oświaty w poszczególnych województwach przesyłają wstępną informację  

o chęci przystąpienia do Przeglądu do dnia 08 maja 2017 r. do Małopolskiego Kuratora 

Oświaty, drogą elektroniczną na adres:delegatura.nowy-targ@kuratorium.krakow.pl 

7. Z każdego województwa w przeglądzie może uczestniczyć tylko jedna drużyna. Zasady 

wyboru szkoły reprezentującej dane województwo pozostają w gestii Kuratorów Oświaty 

poszczególnych województw. 

8. Formalne zgłoszenie zespołu do Przeglądu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 15 maja 2017 r., drogą elektroniczną na adres:                                  

delegatura.nowy-targ@kuratorium.krakow.pl  

Zgłoszenie winno zawierać: 

 

1) nazwę wyłonionego finalisty reprezentującego województwo,  

2) imienną listę uczestników (załącznik nr 1),  

3) zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w zawodach (załącznik 

nr 2)  

4) imię i nazwisko opiekuna zespołu wraz z numerem telefonu kontaktowego   

Dokumenty wymienione w punkcie 2) i 3) należy przesłać do dnia 22 maja 2017 r. 

pocztą na adres:  

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Nowym Targu, 

ul. Królowej Jadwigi 1, 

34-400 Nowy Targ. 

 

9. Szczegółowy harmonogram zawodów zostanie przesłany do zgłoszonych przez Kuratorów 

Oświaty szkół drogą elektroniczną do 26 maja 2017 r. 

 

III. Warunki uczestnictwa w zawodach 

1. Każdy zgłoszony zespół powinien posiadać podręczną apteczkę pierwszej pomocy. 

 

2. Od każdego uczestnika (ucznia) – członka drużyny wymaga się posiadania:  
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1) legitymacji szkolnej, 

2) zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w zawodach  

(załącznik nr 2), 

 

3) ubioru niesprzecznego z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r.   

w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 354), 

 

b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. 

w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. z 2009 r. nr 90 poz. 738 ze zm.), 

 

c) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2004 r.  

w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części (Dz. U. z 2004 r. Nr 

130, poz. 1398 ze zm.), 

 

d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 

2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 4 poz. 25 ze zm.), 

 

e) Ustawą z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 

r. poz. 1643 ze zm.), 

 

f) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

25 marca 2016 w sprawie umundurowania funkcjonariuszy straży granicznej   (Dz. U.  

z 2016 poz. 424). 

3. Reprezentację Szkoły stanowi drużyna składająca się z 13 uczniów. 

 

4. Opiekę nad drużyną sprawuje delegowany przedstawiciel z danej szkoły. 

 

5. Drużyna może składać się zarówno z dziewcząt, jak i chłopców w dowolnej proporcji.  

W skład reprezentacji mogą także wchodzić uczniowie – absolwenci danej szkoły  

z roku szkolnego 2016/2017. 

6. Drużyną dowodzi dowódca drużyny, który wchodzi w skład drużyny (wyjątek stanowi 

program obowiązkowy, w którym komendy dla drużyny podaje żołnierz zawodowy). 

7. Organizator zapewnia i pokrywa koszty 2 noclegów i wyżywienia reprezentacji 

oraz kierowcy w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2017 r. 

IV. Przebieg i konkurencje 

1. Przegląd rozpoczyna się od weryfikacji zgłoszonych drużyn oraz umundurowania 

uczniów. Weryfikację prowadzi Komisja Sędziowska. 

2. Po przeprowadzeniu weryfikacji opiekunowie drużyn dokonają losowania numerów 

startowych.  

3. Bezpośrednio po otwarciu przeglądu drużyny przystępują do prezentacji konkursowych 

zgodnie z wylosowaną kolejnością.  

4. W trakcie Przeglądu uczestnicy – drużyny wykonują 3 konkurencje:  
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1) PROGRAM OBOWIĄZKOWY 

 

Konkurencja polega na wykonaniu przez drużynę zestawu 10 zadań obejmujących 

umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP. Zestaw losuje dowódca 

drużyny bezpośrednio przed startem. Drużyna w czasie 5 minut może zapoznać się  

z treścią zadań. Komendy drużynie wydaje wyznaczony żołnierz zawodowy. Komisja 

sędziowska ocenia jakość wykonanych zadań w skali od 1 do 10, wskazując jedną ocenę 

przez każdego członka komisji za wszystkie 10 wykonanych zadań.  

 

2) PROGRAM DOWOLNY 

 

Konkurencja polega na wykonaniu maksymalnie 10 minutowego pokazu opartego  

o zakres musztry paradnej. Komendy drużynie wydaje dowódca drużyny. Komisja 

sędziowska ocenia jakość wykonanego pokazu w skali od 1 do 10, wskazując jedną ocenę 

przez każdego członka komisji. 

 

3) KONKURS PIOSENKI MARSZOWEJ 

 

Konkurencja polega na wejściu na plac ze śpiewem przed programem dowolnym oraz 

opuszczeniu placu ze śpiewem po zakończeniu pokazu. Ocenie podlega śpiew, wykonanie 

polskiej piosenki marszowej w czasie marszu. Komisja sędziowska ocenia jakość 

wykonania piosenki marszowej w skali od 1 do 10, wskazując jedną ocenę przez każdego 

członka komisji. 

 

5. Kolejność występu w każdej konkurencji jest zgodna z wylosowaną na początku zawodów. 

 

V. Punktacja 

1. Komisja sędziowska przyznaje punkty w sposób jawny. 

 

2. Bezpośrednio po wykonanej konkurencji każdy sędzia unosi tabliczkę z liczbą przyznanych 

przez niego punktów. Każdy sędzia może przyznać od 1 do 10 punktów za każdą konkurencję.  

 

3. Drużyna może otrzymać maksymalną liczbę punktów 

1) za program obowiązkowy: 50 punktów, 

2) za program dowolny: 50 punktów, 

3) za wykonanie piosenki marszowej: 50 punktów  

 
4. Pierwsze miejsce zajmuje zespół, który uzyskał największą liczbę punktów  

za rozegrane konkurencje.  

 

5. W przypadku otrzymania w sumie takiej samej liczby punktów przez drużyny,                           

o zwycięstwie decyduje liczba punktów za program dowolny.  

 

6. Jeżeli za program dowolny oraz w sumie za wszystkie konkurencje drużyny otrzymają taką 

samą liczbę punktów organizatorzy przewidują przyznanie równorzędnych miejsc. 

 

7. Decydujący głos w kwestiach spornych posiada Komisja Główna zawodów.  
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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 drużyn oraz szkody wyrządzone przez członka drużyny odpowiada jego 

opiekun.  

 

3. Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz postanowienia 

organizatora, a także sędziów.  

 

4. W przypadku naruszenia powyższych postanowień oraz naruszenia zasad dobrego zachowania 

przez uczestników lub ich opiekunów organizator ma prawo zdyskwalifikowania drużyny. 

Decyzję o dyskwalifikacji drużyny podejmuje Komisja Główna zawodów w porozumieniu  

z Komisją Sędziowską. 

 

5. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu przeglądu zostaną rozpatrzone podczas trwania 

zawodów. Należy je składać w formie pisemnej do Komisji Głównej zawodów w okresie 30 

minut od zakończenia konkurencji drużyny lub zaistnienia problemu danej drużyny.  

 

6. W czasie trwania Przeglądu Organizatorzy zapewniają uczestnikom opiekę medyczną.  
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Załącznik nr 1 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 

V OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD  

MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH 

Zakopane, 1-2 czerwca 2017 r. 
 

Nazwa szkoły  ............................................................................................. 

Adres szkoły  ............................................................................................. 

Tel./fax./e-mail  ............................................................................................. 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Data urodzenia Nr legitymacji 

1. 
 

 
  

2. 
 

 
  

3. 
 

 
  

4. 
 

 
  

5. 
 

 
  

6. 
 

 
  

7. 
 

 
  

8. 
 

 
  

9. 
 

 
  

10. 
 

 
  

11. 
 

 
  

12. 
 

 
  

13.    

 

Imię i nazwisko opiekuna: ........................................................... 

Telefon: .......................................................... 

                                                                 ………………………………………………… 

                                                                                                                                                                    pieczęć i podpis dyrektora szkoły 
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Załącznik nr 2 
 

                                                                                              dn. ................................... 

 

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

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

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

Miejsce zamieszkania 

 

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

Telefon kontaktowy
 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Wyrażam zgodę, aby mój syn/moja córka ..……………...........................................................,                               

ur. …...………………, zam. ……………....................................................................................., 

uczeń/uczennica…………………………………………………………………………………...               

w .………….…………………………… uczestniczył(a) w V Ogólnopolskim Przeglądzie 

Musztry Klas Mundurowych, organizowanym w dniach 1-2 czerwca 2017 r.                   

w Zakopanem. 

 

 

 

 

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

                  pieczątka szkoły                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 


