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1. Termin i miejsce 

 Tegoroczny festiwal odbędzie się w formie on-line. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 

listopada 2020 do godziny 23:59.  

 Na stronie facebook.com zostanie utworzone specjalne wydarzenie, na którym 

będzie można obejrzeć wszystkie nagrania. Zostaną one opublikowane 28 listopada. 

2. Kwestie organizacyjne 

 Organizatorem festiwalu jest Komenda Hufca ZHP Kielce – Miasto. 

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

instruktorzy. Na Festiwalu zostały wyodrębnione  następujące kategorie: 

o zuchowa indywidualna, 

o zuchowa grupowa, 

o harcerska indywidualna, 

o harcerska grupowa, 

o starszoharcerska indywidualna, 

o starszoharcerska grupowa, 

o wędrowniczo-instruktorska indywidualna, 

o wędrowniczo-instruktorska grupowa, 

o tik-tok  indywidualna (brak ograniczeń wiekowych), 

o tik-tok grupowa (brak ograniczeń wiekowych). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia podkategorii oraz kategorii  

w przypadku małej ilości zgłoszeń. 

 Każda osoba i grupa może zgłosić do konkursu jedną dowolną piosenkę. Piosenka nie 

może promować treści niezgodnych z Prawem Harcerskim i Zuchowym, treści 

obraźliwych lub niepoprawnych moralnie i etycznie. Przesłanie takiej piosenki wiąże 

się z dyskwalifikacją uczestnika. 

 Dodatkowo docenione będzie stworzenie własnej scenografii, rekwizytów oraz 

przebrań, a także choreografia ;) 

 Dyskwalifikacja jest równorzędna z wykluczeniem z Festiwalu. 

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

wykorzystanie instrumentów, aranżację, znajomość tekstu, możliwości wokalne. 

 Jakość filmu nie będzie podlegała ocenie. Filmy mogą być nagrane telefonem, 

aparatem, kamerą – ważne, żeby było dobrze słychać piosenkę oraz było widać 
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choreografię. 

 Zgłoszone filmy będzie można zobaczyć na specjalnym profilu wydarzenia na portalu 

Facebook.com, do którego link otrzyma zgłaszający się w odpowiedzi na przesłanie 

zgłoszenia. 

 Niezależnie od werdyktu tradycyjnie zostanie przyznana Nagroda Publiczności. 

Głosowanie odbędzie się na profilu wydarzenia. Nagrodę otrzyma osoba/grupa, która 

uzyska najwięcej polubień swojego filmiku. 

 Sugerujemy, aby nagrania grupowe realizować na wolnym powietrzu i zgodnie  

z aktualnymi wytycznymi ministerialnymi dotyczącymi pandemii. 

 Sprawy sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy Festiwalu. 

3. Zgłoszenia 

 Termin zgłoszeń upływa 22 listopada 2020 o godzinie 23:59. 

 Do zgłoszenia należy dodać kartę zgłoszeniową (adekwatną do kategorii -

indywidualną lub grupową). Istnieje możliwość wystąpienia tej samej osoby w dwóch 

kategoriach. 

 Film oraz kartę zgłoszeniową należy spakować do jednego folderu zatytułowanego 

imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej. Tak spakowany folder należy przesłać za 

pośrednictwem strony Wetransfer.com z przekierowaniem na adres e-mail 

blanka.guca@zhp.net.pl. 

4.         Dane techniczne 

 Przesłany film nie może przekraczać 3 min, w przypadku kategorii tik-tok - 1 min. 

Filmy należy zapisać w formacie mp4. 

5.         Inne: 

 Wyniki konkursu zostaną podane 29 listopada 2020 r. na profilu wydarzenia oraz 

fanpage'u Hufca Kielce-Miasto. Osoby/grupy, które zwyciężą dostaną również 

informacją za pośrednictwem e-maila. 

 Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na opublikowanie filmu oraz podanie danych przy publikacji wyników (w tym 

wizerunku osób występujących) na profilu wydarzenia oraz fanpage hufca na stronie 

facebook.com. 

 Wszelkie pytania można kierować na adres: blanka.guca@zhp.net.pl. 

 

  Czuwaj! 

mailto:blanka.guca@zhp.net.pl
mailto:blanka.guca@zhp.net.pl
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  Komendant Festiwalu 

  phm. Blanka Wojtaszek 


