
REGULAMIN
VIII Dolnośląski Festiwal Piosenki

Patriotycznej i Harcerskiej
„Moja mała ojczyzna”

Jelenia Góra 14.11.2015r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA:
VIII Dolnośląski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej

Jelenia Góra, 14.11.2015r.

1. Hufiec:_____________________________________________________________

2. Nazwa drużyny/zespołu:_____________________________________________

3. Kategoria:__________________________________________________________

4. Piosenka harcersko-patriotyczna:____________________________________

5. Piosenka regionalna:________________________________________________

6. Czas trwania występu:______min

7. Udział w konkursie filmowym: 

TAK
NIE

8. Imię i nazwisko opiekuna:____________________________________________

9. Lista uczestników:

Lp. Imię Nazwisko Adres PESEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10. Krótka wizytówka drużyny:
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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



I. Organizatorzy:
• Komenda Karkonoskiego Hufca ZHP w Jeleniej Górze
• Urząd Miasta Jeleniej Góry
• Jeleniogórskie Centrum Kultury
• Ministerstwo Obrony Narodowej

II. Termin oraz miejsce:
14 listopada 2015
Jeleniogórskie Centrum Kultury na ul. Bankowej 28/30 w Jeleniej Górze.

III. Cele Festiwalu:
1. Promowanie i rozwijanie twórczości artystycznej środowisk 

harcerskich
2. Propagowanie wartości i postaw patriotycznych
3. Pielęgnacja harcerskich korzeni i wzbogacenie harcerskich tradycji i 

obyczajów
4. Poszerzenie wiedzy historycznej
5. Aktywny udział w obchodach Święta Niepodległości
6. Integracja środowisk harcerskich chorągwi dolnośląskiej

IV. Informacje ogólne.
1. Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej jest skierowany 
przede wszystkim do wszystkich środowisk harcerskich Chorągwi 
Dolnośląskiej.
2. Podczas festiwalu odbędzie się:

• konkurs piosenki
• konkurs plastyczny oraz manualny
• konkurs filmowy
• quiz historyczny oraz o Jeleniej Górze

V. Regulamin Konkursu Piosenki
1. Wykonawcy występują w czterech grupach wiekowych:

• Zuchy.
• Harcerze i harcerze starsi.
• Wędrownicy i instruktorzy.
• Seniorzy

Podzielonych na następujące kategorie:
• Solistów.
• Zespołów wokalnych.

2. Wykonawcy prezentują w danej kategorii 2 piosenki:
• piosenkę harcersko-patriotyczną
• piosenkę regionalną*

tegoroczny festiwal odbędzie się pod hasłem „Moja mała ojczyzna”,
dlatego zachęcamy do napisania i zaprezentowania własnej piosenki
(np. o województwie, miejscowości, Karkonoszach, Śnieżce, 
regionalnej kulturze itp.)kompozycja własna może być oparta na 
istniejącej już melodii (autorski tekst) lub być w pełni autorska. Jako 
piosenkę regionalną uczestnik może zaprezentować również 
istniejący już utwór.

3. Podkładem muzycznym podczas festiwalu może być akompaniament
wykonywany na instrumentach wykonawcy bądź nagranie instrumentalne 
na płycie CD (niedopuszczalne są nagrane partie wokalne drugiego głosu 
oraz chórków)
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego 
opublikowania nagrań i zdjęć z festiwalu na stronie internetowej i fanpage’u 
festiwalu.
5. Jurorzy oceniający wykonawców podczas festiwalu będą brać pod 
uwagę:

• Dobór repertuaru i stronę muzyczna (aranżację i stopień trudności 
wykonywanego utworu)

• Wykorzystanie instrumentów
• Ogólne wrażenie artystyczne
• Kontakt z publicznością
• Postawę harcerską
• Uczestnicy występujący z własnym utworem otrzymają 

dodatkowe punkty, taką samą ilość niezależnie od kategorii i 
grupy wiekowej

6. Na tegorocznym festiwalu zostanie przyznana Nagroda Publiczności, 
wyłaniająca jednego uczestnika (zespół lub solistę) z największą ilością 
głosów, drogą tajnego głosowania, którego szczegóły zostaną 
przedstawione w biurze, w dniu festiwalu przy rejestracji uczestników.

VI. Konkursy
1.Komenda festiwalu przewiduje przeprowadzenie następujących 
konkursów:

• konkurs plastyczny – praca pt. „Moja mała ojczyzna”
• konkurs manualny



• konkurs filmowy – film pt. „Moja mała ojczyzna” nie dłuższy niż 5 
minut dostarczony w dniu festiwalu wraz z rejestracją uczestnika na 
płycie lub pendrivie

• Quiz o Jeleniej Górze
• Quiz historyczny

2. Prace plastyczne wykonywane będą w ściśle określonym czasie w trakcie 
festiwalu. Praca NIE może zostać przywieziona.
3. W konkursach mogą wziąć udział wszyscy chętni uczestnicy festiwalu.
4. Do konkursów uczestnicy przystępują indywidualnie.

VII. Ocena i nagrody:
1. W składzie jury znajdują się instruktorzy oraz organizatorzy, którzy nie
przygotowują uczestników Festiwalu.
2. W Konkursie Piosenki jurorzy przyznają nagrody z osobna dla każdej 
grupy wiekowej oraz dla każdej kategorii – o ile będzie więcej niż 3 
wykonawców występujących  w danej grupie wiekowej/kategorii.
3. Przewidziane są nagrody dla zwycięzców Konkursów.
4. Oficjalne wyniki wszystkich konkursów zostaną ogłoszone na Koncercie
Finałowym.

VIII. Warunki uczestnictwa:
1. Wpłata wpisowego w wysokości 20 zł od uczestnika na konto:

Karkonoski Hufiec ZHP w Jeleniej Górze
ul. 1-go Maja 28, 58-500 Jelenia Góra

Konto: BZ WBK I o/Jelenia Góra nr 63 1090 1926 0000 0005 1400 0254
2. Opłacone składki członkowskie oraz aktualne ubezpieczenie.
3. Akceptacja Komendanta Hufca.
4. Pełnoletni opiekun każdego wykonawcy/zespołu.
5. Zgłoszenie w wyznaczonym terminie.

IX. Zgłoszenia.
1. Nieprzekraczalny termin nadsyłania lub składania kart zgłoszeń – do
07.11.2015 r (Karkonoski Hufiec ZHP w Jeleniej Górze, ul. P. Skargi 19 Bud B, 
58-500 Jelenia Góra, mail: karkonoski@zhp.pl)
2. Oryginał karty wraz ze zgodą komendanta Hufca należy złożyć w biurze 
festiwalu przy meldowaniu wykonawcy.
3. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać elektroniczną wizytówkę uczestnika 
na fanpage zawierającą zdjęcie oraz krótki opis.
4. Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie hufca i fanpage'u
(www.zhp.jgora.pl, www.facebook.com/dfphip)

X. Program Festiwalu:
10:00-10:30 – meldowanie się uczestników w JCK na ul. Bankowej 28/30
(58-500 Jelenia Góra)
10:30 – 11:30 – I część przesłuchań
11:30 – 12:00 – przerwa + konkurs plastyczny i konkurs manualny
12:00 – 13:00 – II część przesłuchań
13:00 – 13:30 – przerwa + quiz o Jeleniej Górze i quiz historyczny 
13:30 – 14:30 – III część przesłuchań
14:30 – 16:00 – obiad zapewniony przez organizatorów
14:30 – 15:00 – przerwa + projekcja filmów konkursowych
16:00 – 17:30 – koncert gwiazdy Wszyscy Byliśmy Harcerzami
17:30 – 18:30 – Koncert Finałowy oraz rozdanie nagród

XI. Informacje Końcowe:
1. Pełne listy utworów wraz z wykonywanymi utworami i wizytówkami
wykonawców zostaną opublikowane na fanpage'u Festiwalu na Facebooku
najpóźniej do 09.11.2015r.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian oraz interpretacji 
regulaminu.
3. Dodatkowe informacje będą ukazywały się na bieżąco na fanpage 
festiwalu.
4. Kontakt z organizatorem: pwd. Anna Finczek tel. 531 278 066, mail: 
anna.finczek@vp.pl lub karkonoski@zhp.pl 

http://www.facebook.com/dfphip
mailto:karkonoski@zhp.pl
mailto:anna.finczek@vp.pl

