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Hufiec ZHP Kielce – Miasto im. Obrońców Westerplatte 

Termin i miejsce 

• Festiwal odbędzie się 23 listopada 2019 roku w godzinach 9.00-16.00  

w Studenckim Klubie WSPAK przy ul. Śląskiej 11. 

 

Kwestie organizacyjne 

• Organizatorem festiwalu jest Komenda Hufca ZHP Kielce – Miasto.  

• W Festiwalu mogą brać udział zuchy, harcerze, harcerze starsi oraz wędrownicy. 

• Na Festiwalu zostały wyodrębnione 2 kategorie wiekowe: 

o kategoria zuchowa 

o kategoria harcerska, starszoharcerska i wędrownicza 

• Kategorie zostaną przeprowadzone osobno, o dokładnej czasówce zostaną 

powiadomione drogą mailową osoby zgłaszające poszczególne jednostki. 

• Wszystkie zgłoszone jednostki muszą zaprezentować repertuar złożony  

z piosenki z bajki lub serialu animowanego oraz piosenki dowolnej (każda  

z nich musi trwać minimum 1.5 minuty). 

• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są wystąpić na żywo z instrumentami lub na żywo 

bez podkładu. 

• Uczestnicy będą oceniani przez jury, które za kryterium oceny bierze: pomysł, 

wykorzystanie instrumentów, aranżację, znajomość tekstu, możliwości wokalne oraz 

kontakt z publicznością. 

• Niezależnie od werdyktu tradycyjnie zostanie przyznana Nagroda Publiczności 

(przyznawana w kategorii harcerskiej, starszoharcerskiej i wędrowniczej). 

• Dyskwalifikacja uczestnika może nastąpić w przypadku nieprzestrzegania Prawa 

Harcerskiego i Zuchowego oraz niniejszego Regulaminu. 

• Dyskwalifikacja jest równorzędna z wykluczeniem z Festiwalu. 

• Festiwal odbędzie się bez względu na pogodę i inne okoliczności. 

• Sprawy sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy Festiwalu. 

 

Zgłoszenia 

• Termin zgłoszeń upływa 16.11.2019 r. o godzinie 23.59. 

• Zgłoszenia wysyłamy na adres mailowy: szymon.kacprzak@zhp.net.pl. Na ten adres 

można także zadawać pytania w ewentualnych kwestiach spornych. 

• Zgłoszenie musi zawierać: nr i nazwę drużyny, dokładną liczbę uczestników, nr tel. 

osoby zgłaszającej, kategorię wiekową, tytuły wykonywanych piosenek. 

• Zgłoszenie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do wniesienia opłaty 

zgłoszeniowej wynoszącej 5 zl za uczestnika. Płatność będzie odebrana podczas 

rejestracji patrolu. 

 

   

  Czuwaj! 

  Komendant Festiwalu 

  Dh. Szymon Kacprzak 
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