REGULAMIN KONKURSU
IX FESTIWALU PIOSENKI HARCERSKIEJ
„Wiosenne Czarowanie”
I. Postanowienia ogólne.
1. Festiwal odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2018 roku.
2. Hasłem IX Festiwalu jest „W drogę z nami!”
II. Cele festiwalu:
1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk z całej Polski.
2. Promocja miasta Legionowo, powiatu legionowskiego oraz idei harcerskiej.
3. Popularyzacja piosenki harcerskiej, turystycznej, poezji śpiewanej, szant oraz
piosenki autorskiej
4. Integracja oraz pobudzenie do aktywności twórczej.
5. Wymiana doświadczeń wśród młodzieży z różnych części Polski.
6. Propagowanie bezpieczniej i ekologicznej turystyki i żeglarstwa, z naciskiem na
kulturę na szlaku,
III. Organizatorzy:
1. Hufiec ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów „Rój-Tom”
2. Fundacja „Wspieramy”
3. Starostwo Powiatowe w Legionowie
4. Urząd Miasta Legionowa
5. Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
6. Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie
7. Muzeum Historyczne w Legionowie
IV. Sztab festiwalu:
1. phm. Lidia Kitaj
2. phm. Robert Próchnicki
3. Tomasz Borkowski
IV. Przebieg festiwalu:
Piątek (20 kwietnia 2018)
Start festiwalu : godz. 14.09. Dzień Zuchowy w Ratuszu Miejskim w Legionowie, ul.
Piłsudskiego 41
Sobota (21 kwietnia 2018)
Kategoria harcerska: Zespół Szkół nr 1, ul. Zakopiańska 4,
Kategoria OPEN: Ratusz Miejski w Legionowie, ul. Piłsudskiego 41
Niedziela (22 kwietnia 2018)
8.00 Msza Święta , po Mszy taniec belgijski i Wielki Finał w Ratuszu.

VII. Odpłatność:
Udział w festiwalu jest bezpłatny. Udział w konkursach jest odpłatny 5 zł / os. bez względu na
liczbę konkursów w których bierze ona udział .
VIII. Warunki uczestnictwa:
1. W festiwalu mogą brać udział zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy bez
względu na przynależność organizacyjną, także niezrzeszone w harcerstwie dzieci i
młodzież ze przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. W festiwalu mogą brać udział osoby w wieku 3 – 21 lat. Wyodrębnione zostało 5
kategorii: (przedział nie dotyczy osób akompaniujących)
a) dzieci w wieku przedszkolnym;
b) zuchy (zuchy w wieku 6 – 10 lat, 0 – 3 klasa szkoły podstawowej
c) harcerze (harcerze i harcerze starsi w wieku 10 – 15 lat, 4 – 7 klasa szkoły
podstawowej oraz 1 – 3 klasa gimnazjum);
d) open (wędrownicy w wieku 16 lat i powyżej, gromady i drużyny artystyczne oraz
soliści i zespoły nie zrzeszone w organizacjach harcerskich);
e) piosenka autorska (bez ograniczeń wiekowych).
3. Wykonawcy zobowiązani są wystąpić na żywo. Playback i półplayback w kategoriach
harcerze, open oraz piosenka autorska są niedopuszczalne. W kategorii zuchy oraz
dzieci w wieku przedszkolnym półplayback jest dopuszczalny. Należy poinformować o
tym w zgłoszeniu konkursowym oraz półplayback przesłać pocztą na adres
kontakt@wiosenneczarowanie.info
4. Na każde 20 osób wymagany jest pełnoletni opiekun oraz pisemna zgoda, prawnego
opiekuna uczestnika, na udział w festiwalu.
5. Na festiwal uczestnicy zabierają ze sobą:
a) zuchy i harcerze:
- regulaminowe umundurowanie harcerskie.
b) wszyscy:
- ważne ubezpieczenie NWW (do wglądu w BIOS-ie),
- własny sprzęt noclegowy (koce, karimaty, śpiwory),
- odrobina własnego wyżywienia, zapewniamy wodę, gorące napoje, kanapki z
dżemem i smalcem- przez cały czas trwania festiwalu oraz gorący posiłek w
sobotę 21 kwietnia)
- niewyczerpany zapas dobrego humoru i chęci śpiewania.
IX. Zgłoszenia:
Na stronie internetowej http://wiosenneczarowanie.info w zakładce „Zgłoszenia” można
pobrać gotową kartę zgłoszeniową. Pierwszym krokiem do zgłoszenia swojego udziału w
festiwalu
jest
przesłanie
w
wersji
elektronicznej
(na
adres
kontakt@wiosenneczarowanie.info) uzupełnionej karty zgłoszeniowej i nagrania audio co
najmniej jednej piosenki ze zgłoszonego repertuaru. Zgłoszenie uważa się za przyjęte,
jeżeli zgłaszający otrzyma od organizatorów potwierdzenie jego przyjęcia w ciągu 5 dni
od wysłania zgłoszenia. W razie braku odpowiedzi na zgłoszenie, prosimy o kontakt z

phm. Robertem Próchnickim (tel. 609 612 516). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z
dniem 15.04.2018 r. Wszystkie zgłoszenia po terminie będą rozpatrywane indywidualnie.
Zgłoszenia w kategorii „piosenka autorska” możliwe są również w trakcie festiwalu.
X. Informacje dodatkowe:
1. Przyjezdnym oferujemy miejsca noclegowe w standardzie turystycznym (materac +
podłoga w klasie szkolnej).
2. Zapewniamy sprzęt nagłaśniający oraz sprzęt wskazany przez was w
zgłoszeniu/rider techniczny (w miarę naszych możliwości i w granicach rozsądku).
3. W każdej z tych kategorii wiekowych może zaprezentować się solista lub zespół.
4. Zapewniamy wspaniałą i niezapomnianą zabawę oraz atrakcyjne nagrody.
1. Każdy solista/zespół wykonuje dwa utwory konkursowe:
a) piosenka dowolna nawiązująca do tematyki turystycznej
b) w kategorii zuchowej piosenka zuchowa; w kategorii harcerskiej i open: harcerska.
2. Występy ocenia jury, które za kryterium oceny bierze pomysł, wykorzystanie
instrumentów, aranżację, możliwości wokalne, wielogłosowość utworów, kontakt z
publicznością oraz ogólne wrażenie.
3. Uczestnicy będą oceniani w podanych kategoriach, jak również niezależnie
od jury zostanie przyznana nagroda publiczności.
XII. Dyskwalifikacja:
Dyskwalifikacja uczestnika może nastąpić w wypadku nieprzestrzegania: Prawa
Harcerskiego i Zuchowego oraz regulaminu festiwalu. Dyskwalifikacja jest równorzędna
z wykluczeniem z festiwalu i utratą praw do wszelkich świadczeń.
XIII. Postanowienia końcowe:
1. Festiwal odbędzie się bez względu na pogodę i inne okoliczności.
2. Kultura przede wszystkim – uczestnicy ponoszą odpowiedzialność
finansową za ewentualnie wyrządzone szkody.
3. Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sztab festiwalu.
4. Szczegółowe informacje o festiwalu dostępne będą:
- w Internecie na www.wiosenneczarowanie.info
- profilu na facebooku https://www.facebook.com/pages/WiosenneCzarowanie/183889504969659?fref=ts
- pod numerem telefonu 609 612 516 (phm. Robert Próchnicki)
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@wiosenneczarowanie.info

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu z
obowiązkiem publikacji na stronie internetowej zaktualizowanej wersji.
Ostatnia aktualizacja: 3.04.2018

