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Związek Harcertwa Polskiego Hufiec Kłobuck 

          Ma przyjemność zaprosić dzieci i młodzież, zuchów i harcerzy na Powiatowy Festiwal  Piosenki  

Harcerskiej i Patriotycznej „HARFA 2018”, który odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. o godz. 9. 00  

w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Festiwalu i nadsyłania zgłoszeń. 

Regulamin Festiwalu 

I. Założenia i organizacja konkursu: 

1. Organizatorami konkursu są: 

- Komenda Hufca ZHP w Kłobucku 

-  17 Truskolaska Drużyna Harcerska LEŚNE DUCHY i 22 Gromada Zuchowa WESOŁE SŁONECZKA 

    Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej „Harfa 2018”  organizowany jest dzięki 

wsparciu finansowemu: Starosty Kłobuckiego i Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

2. Termin: 27 kwietnia 2018 r.  

3. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej  

5. Uczestnicy Festiwalu oceniani będą przez  JURY powołane przez organizatorów   

w następujących  kategoriach: 

Dla osób zrzeszonych w ZHP: 

A  gromady zuchowe  

B  soliści zuchy   

C drużyny harcerskie  

D soliści harcerze   

E drużyny straszoharcerskie  i  wędrownicze  



  
  

F  soliści harcerze starsi i wędrownicy 

 

        Propozycja dla zespołów i solistów niezrzeszonych w ZHP 

Mogą zaprezętować się w charakterze gości festiwalu z piosenką o tematyce harcerskiej i 

patriotycznej 

II.  Cele Festiwalu: 

1. Popularyzacja piosenki o tematyce harcerskiej i patriotycznej. 

2. Integracja środowiska harcerskiego Hufca ZHP Kłobuck ze środowiskiem młodzieży szkolnej 

powiatu kłobuckiego. 

3. Rozwój umiejętności muzycznych wśród zuchów, harcerzy i młodzieży niezrzeszonej; 

4. Odkrywanie utalentowanej młodzieży. 

5. Promocja Powiatu Kłobuckiego i Gminy Wręczyca Wielka. 

 

III.  Kryteria oceniania: 

 Dobór repertuaru 

 Aranżacja muzyczna utworu 

 Ogólny wyraz artystyczny  

 Prezentacja na scenie 

 Jednolite umundurowanie/strój 

 

IV.  Warunki uczestnictwa: 

 Każde drużyna/gromada może zgłosić jeden podmiot wykonawczy  w danej kategorii zgodnej  

z pionem wiekowym (z wyjątkiem drużyn wielopoziomowych, które mogą wystąpić w kilku 

kategoriach , zgadnie z pionem wiekowym wykonawców) 

 Każdy podmiot wykonawczy powinien wykonać  dwa utwory:  

-   obowiązkowo o tematyce harcerskiej i patriotycznej  

 

 Czas przeznaczony na występ danego podmiotu nie może przekroczyć 7 minut. 

 Ilość wykonawców musi być zgodna z danymi podanymi w ewidencji ( nie mniej niż 6 

uczestników) 

 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10  kwietnia 2018 r.  

 Zgłoszenia prosimy kierować na adres iwona.gloc@gmail.com  według załączonego formularza. 

 Po przesłaniu zgłoszenia nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego do konkursu. 

mailto:iwona.gloc@gmail.com


  
  

 Gromady i drużyny przygotowują listy uczestników z ich podpisami i przedkładają  je organizatorom 

w Biurze Festiwalu oraz dostarczają listę imienną opłaconych składek za dany kwartał w 

przygotowanym przez druhnę skarbnik programie excel na podstawie których zostaną 

zakwalifikowani do zmagań konkursowych. 

V. Wpisowe – organizatorzy nie pobierają wpisowego od uczestników Festiwalu.  

   

Inne ustalenia: 

1. Zuchy i harcerze uregulowane składki członkowskie i opłacone składki za I  kwartał 2018 r.  

2. Drużyny, gromady oraz soliści, którzy zgłoszą chęć udziału w konkursie a nie będą mieć 

uregulowanych składek członkowskich ZHP, wystąpią jako uczestnicy Festiwalu – jednak nie 

będą brani pod uwagę przy ocenie miejsc punktowanych 1-3. 

3. Przewiduje się przyznanie I,II, III miejsca w każdej kategorii i wyróźnienia. 

4. Organizatorzy zachęcają uczestników do korzystania z akompaniamentu własnego (istnieje 

możliwość skorzystania z pianina i podłączenia instrumentów elektronicznych). 

5. Akompaniament mogą stanowić także profesjonalne i własne podkłady muzyczne zapisane 

wyłącznie na płytach CD lub pendrivie. 

6. Istnieje możliwość sprawdzenia podkładów muzycznych w GOK we Wręczycy Wielkiej                           

w dn. 26 kwietnia (czwartek) w godz. 11 – 15. 

7. Pytania prosimy kierować do pwd. Iwony GLOC na adres e- mail: iwona.gloc@gmail.com lub pod 

nr  tel.  885 766 007  

8. Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej: www.klobuck.zhp.pl   

9. Regulamin niniejszy jest jedynie dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do 

konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  KONKURSIE!!! 

 

Zatwierdzono na KH ZHP Kłobuck w dniu 07.02.2018r 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej „Harfa 2018” 

 

1. Imię i nazwisko wykonawcy  

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. Drużyna/szkoła/środowisko  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Liczba uczestników / kategoria 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4. Tytuły utworów (autor) 

 ………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko instruktora 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

6. Imię i nazwisko osoby przygotowującej (solistę, drużynę, ) do konkursu 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

7. Imię i nazwisko  osoby zgłaszającej 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..… 

8. Adres do korespondencji (e-mail, nr telefonu) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

9. Krótka charakterystyka wykonawcy  - solisty, drużyny/ gromady !!! 

……………………………………………………………………………………………… 



  
  

10. Lista uczestników  

 

 

Lista Uczestników 

Lp. Imię i nazwisko 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 


