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I. ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA FESTIWALU 

1. Organizatorami festiwalu są:  
Szczep ZHP „Bieszczadnicy” w Woli Rzeczyckiej; 
Kapelan Zuchów i Harcerzy Diecezji Sandomierskiej ks.dr Dariusz Sidor phm. 

Honorowy Patronat nad festiwalem obejmują: 
Ordynariusz  Diecezji Sandomierskiej – ks.bp Krzysztof Nitkiewicz 
Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem – Jan Pyrkosz 

2. Festiwal organizowany jest dla zuchów, harcerzy i instruktorów z Diecezji Sandomierskiej. 

3. Termin festiwalu –1-2 czerwca 2018 r.  

4. Miejsce festiwalu:  
Baza harcerska szczepu ZHP „Bieszczadnicy” w Woli Rzeczyckiej 

5. Zwycięzcami konkursu zostają zuchy, harcerze wyłonieni przez jury festiwalu.  

6. Przewiduje się nagrody: dla najlepszych we wszystkich kategoriach, złoty, srebrny, 
brązowy laur festiwalu, a także pamiątkowe dyplomy i znaczki festiwalowe dla wszystkich 
wykonawców.  

II. CELE FESTIWALU 

 1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich.  

2. Promocja twórczości harcerzy.  

3. Popularyzacja piosenki harcerskiej, turystycznej i patriotycznej.  

4. Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi.  



5. Współzawodnictwo oraz integracja różnych środowisk harcerskich 

6. Podsumowanie Roku Harcerskiego 2017/2018 

7. Świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

III. KRYTERIA OCENY I NAGRODY 

1. Zwycięzców festiwalu wyłania jury powołane przez organizatorów. Skład jury zostanie 
podany na początku festiwalu.  

2. Uczestnicy konkursu będą oceniani w kategoriach:  

Kategoria zuchy: 

➢ zespoły 

➢ soliści.  

Kategoria harcerze: 
➢ zespoły 

➢ soliści.  

3. Zespół  wykonuje dwa utwory – jedną piosenkę harcerską i  jedną piosenkę patriotyczną.  
    Gromada zuchowa wykonuje piosenkę o tematyce patriotycznej i pląs zuchowy. 
    
 Solista wykonuje wykonuje jeden utwór o tematyce harcerskiej bądź turystycznej. 

4. Akompaniament:  
• wykonawcy mogą korzystać z własnego akompaniamentu granego na żywo lub                   

z płyty CD ( w nagraniu może być co najwyżej akompaniament z linią melodyczną – 
bez nagranego głosu) 

• w przypadku korzystania z podkładu z płyty CD, płyta musi być podpisana nazwą 
zespołu i tytułami utworów, do których podkład jest potrzebny 



• płyta oddawana jest Organizatorom w dniu przyjazdu. 

5. Solistą jest osoba występująca na scenie samodzielnie.  

6. Zespoły deklarujące chęć uczestnictwa w festiwalu powinny składać się przynajmniej                 
z trzech osób.  

7. Jury będzie oceniać:  

• aranżację utworów;  
• walory głosowe;  
• poczucie rytmu;  
• interpretacje;  
• dykcję;  
• dobór repertuaru;  

• ogólny wyraz artystyczny;  
• jednolite umundurowanie. 

8. Postanowienia jury są ostateczne.  

9. Dla zwycięzców festiwalu przewidziane są atrakcyjne nagrody.  

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA 

1. Patrole zamierzające wziąć udział w festiwalu zgłaszają swój udział emailem na adres: 

szczepzhpbieszczadnicygmail.com                                                      
podając: 

• Nazwę patrolu:  
• liczbę członków patrolu;  
• tytuły utworów zgłaszanych do konkursu oraz przybliżony czas ich trwania;  
• imię i nazwisko opiekuna 

2. Termin  zgłoszeń upływa 25 maja 2018r.  



V. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1.Każdy patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna. Opiekun uczestniczy w festiwalu bez 
opłaty, która dla uczestników wynosi 20 zł ( plakietka, nagrody, obiad, konkursy). 

2.Patrole nocują w namiotach, które przywożą ze sobą. Posiadają również karimaty. 

3.Organizator zapewnia obiad w sobotę i wrzątek do kolacji i śniadania. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego rejestrowania, transmitowania, 
filmowania, fotografowania i publikowania materiałów z udziałem uczestników festiwalu bez 
ich zgody i dodatkowego dla nich wynagrodzenia.  

5. W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian organizacyjnych (np. zmiany kategorii wykonawców) lub odwołania 
festiwalu, o czym osoby już zgłoszone zostaną poinformowane.  

6. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do ograniczenia liczby 
uczestników. O udziale w festiwalu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.  

VI. SPRAWY INNE 

1. Zgłoszenie na festiwal jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.  

2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.  

3. Sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator festiwalu.  



                  PROGRAM FESTIWALU 

                               PIĄTEK- 01.06.2018R. 

1. Przyjazd uczestników do godz. 14.00 

2. 14.00-15.00 – Rozlokowanie uczestników  

3. 15.00-.18.00- Świętowanie z okazji Dnia Dziecka 

4. 18.00- kolacja 

5. 19..00- Msza św. w intencji zuchów, harcerzy, instruktorów Diecezji Sandomierskiej. 

6. 19.45 - Apel 

7. 20.30 - ognisko 

8. 22.00- toaleta wieczorna 

9. 23.00- cisza nocna 

10. 23.00- 1.00- wieczorne przy ognisku rozmowy. 

                             SOBOTA- 02.06.2018R. 

1. 7.30- pobudka 

2. 8.00- toaleta poranna 

3. 8.30 –śniadanie 

4. 9.15- apel 

5. 9.30 – 13.00- przesłuchania zespołów i solistów 

6. 13.30-obiad 

7. 14.30- zdobywamy sprawności 

8. 16.30- koncert galowy, rozdanie nagród 

9. 18.30- rozjazd uczestników 


