VIII HARCERSKI FESTIWAL PIOSENKI
„Wiosenne Czarowanie”
REGULAMIN
I. Hasło festiwalu:
Z Aniołami!
II. Cele festiwalu:
1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk z całej Polski.
2. Promocja miasta Legionowo, powiatu Legionowskiego oraz idei harcerskiej i dorobku
Hufca ZHP Legionowo wśród młodzieży z Polski.
3. Popularyzacja piosenki harcerskiej, turystycznej, poezji śpiewanej oraz szant.
4. Integracja oraz pobudzenie do aktywności twórczej.
5. Wymiana doświadczeń wśród młodzieży z różnych części Polski.
III. Organizatorzy:
1. Starostwo Powiatu Legionowskiego
2. Urząd Miasta Legionowa.
3. Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.
4. Hufiec ZHP Legionowo.
Sztab festiwalu:
phm. Urszula Czapska – telefon kontaktowy: 514 766 500 – Komendant Festiwalu,
Adrianna Piłatowicz – telefon kontaktowy: 781 038 908 – Szef Biura Informacji Ogólnej
i Szczegółowej (BIOS),
Natalia Gawrysiak – telefon kontaktowy: 507 445 782 – Szef Biura Festiwalu,
phm. Paulina Osińska – członek sztabu ds. organizacji i logistyki,
Aleksandra Werwińska – członek sztabu ds. promocji,
Aleksandra Mazewska – członek sztabu ds. rejestracji,
Marcin Kądzik– członek sztabu ds. grafiki, administrator strony www
phm. Robert Próchnicki – marketing, PR, technika sceniczna, kontakt ze sponsorami.
IV. Przebieg festiwalu:
Festiwal będzie trwać trzy dni.
I dzień (piątek) – dzień techniczny – budowa sceny, przygotowanie szkoły do festiwalu,
od godziny 18.00 przyjmujemy uczestników przyjezdnych, wieczorem otwarte
Harcerskie Nocne Kino Plenerowe.
II dzień (sobota) – rejestracja otwarta od godziny 8.00, przesłuchania konkursowe
kategorii zuchowej w Zespole Szkół nr 1 (od 10.00), wręczenie nagród Zuchom,
przesłuchania w kategorii harcerskiej (od 14.00) w Zespole Szkół nr 1 a przesłuchania
konkursowe w kategorii open w Sali Widowiskowej Ratusza Miejskiego w Legionowie,
(od 12.00, od 10.00 możliwość prób mikrofonowych dla kategorii open), części
konkursowe oceniane przez Jury konkursu, harcerski kiermasz dóbr wszelakich, koncert
zespołu, wieczorne świeczkowisko, nocny maraton piosenki.
III dzień (niedziela) – Msza Święta, przemarsz i wielki taniec belgijski, koncert zespołu
„YesKiezSirumem”, wręczenie nagród laureatom i występ uczestników, którzy zajęli
pierwsze miejsce w kategorii Harcerskiej i Open.

V. Data:
Festiwal odbędzie się w dniach: 21, 22 i 23 kwietnia 2017 r.

VI. Miejsce:
Dzień I – Zespół Szkół nr 1 w Legionowie, ul. Zakopiańska 4
Dzień II – Zespół Szkół nr 1 w Legionowie, ul. Zakopiańska 4 i Ratusz Miejski w
Legionowie ul. Piłsudskiego 41. (w Ratuszu tylko część konkursowa kategorii Open)
Dzień III – Zespół Szkół nr 1 w Legionowie, ul. Zakopiańska 4 (tylko Msza Św.) i Ratusz
Miejski w Legionowie ul. Piłsudskiego 41.
VII. Odpłatność:
Za uczestnictwo w festiwalu będzie pobierana symboliczna opłata w wysokości 5 PLN
od osoby. Opłatę należy uiścić w Biurze Informacji Ogólnej i Szczegółowej w dzień
festiwalu.
VIII. Warunki uczestnictwa:
1. W festiwalu mogą brać udział zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy bez
względu na przynależność organizacyjną, także niezrzeszona w harcerstwie młodzież
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. W festiwalu mogą brać udział osoby w wieku 3 – 25 lat wyodrębniliśmy 3 kategorie:
(przedział nie dotyczy osób akompaniujących)
a) zuchy (zuchy w wieku 6 – 10 lat, 0 – 3 klasa szkoły podstawowej, w sytuacji
zgłoszenia się grup przedszkolnych poniżej 6 lat wyodrębnimy podkategorię
przedszkolną).
b) harcerze (harcerze i harcerze starsi w wieku 10 – 15 lat, 4 – 6 klasa szkoły
podstawowej oraz 1 – 3 klasa gimnazjum).
c) open (wędrownicy w wieku 16 lat i powyżej, gromady i drużyny artystyczne oraz
soliści i zespoły nie zrzeszone w organizacjach harcerskich).
3. Wykonawcy zobowiązani są wystąpić na żywo. Playback i półplayback w kategorii
harcerze i open jest niedopuszczalny. W kategorii zuchy półplayback jest
dopuszczalny. Należy poinformować o tym w zgłoszeniu konkursowym oraz
półplayback przesłać pocztą.
4. Na każde 20 osób wymagany jest pełnoletni opiekun (drużynowy/instruktor/rodzic)
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 22 kwietnia)
- niewyczerpany zapas dobrego humoru i chęci śpiewania.
IX. Zgłoszenia:
Na stronie internetowej http://wiosenneczarowanie.info w zakładce „Zgłoszenia” można
ściągnąć gotową kartę zgłoszeniową. Pierwszym krokiem do zgłoszenia swojego
udziału w festiwalu jest przesłanie w wersji elektronicznej (na adres
zgloszeniawiosenne@gmail.com) uzupełnionej karty zgłoszeniowej i nagrania audio
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 Aleksandrą Mazewską (telefon komórkowy: 506 664 221). Termin nadsyłania zgłoszeń
upływa z dniem 15.03.2017 r.
Jeżeli chętnych będzie zbyt dużo, o przyjęciu decydować będzie sztab 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.

XI. Kryteria oceny:
1. Każdy solista/zespół wykonuje dwa utwory konkursowe:
a) piosenka dowolna nawiązująca do tematyki Aniołów- przyjaźni, miłości itp.
b) w kategorii zuchowej piosenka zuchowa; w kategorii harcerskiej i open: harcerska
(w jednej kategorii nie dopuszczalne jest śpiewanie przez dwa zespoły tej samej
piosenki- obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”, informacje o „zajętych”
piosenkach dostępne są na stronie internetowej).
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. Ni słota, ni deszcz, ni grad – festiwal odbędzie się bez względu na pogodę i inne
okoliczności.
2. Kultura przede wszystkim – uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową
za ewentualnie wyrządzone szkody.
3. Kto tu rządzi – sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sztab festiwalu.
4. Wiesz więcej – 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 każdego z członków sztabu.
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.

