Regulamin
Założenia regulaminowe
I Festiwalu Kultury Zuchowej „Chwacik” 2017
„W Królestwie Zwierząt”

Informacje Ogólne
Organizator:
13 Grunwaldzka Jaworznicka Gromada Zuchowa „Szczwane Szopy” przy współpracy
z Namiestnictwem Zuchowym „Bractwo Tajemniczego Puzzla” Hufca ZHP Jaworzno
i Centrum Kultury „Teatr Sztuk” w Jaworznie.
Termin Festiwalu: 11 marca 2017 r., w godzinach 11:00-13:00
Miejsce Festiwalu: Centrum Kultury „Teatr Sztuk” w Jaworznie

Cele i kryteria
Cele Festiwalu
1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk zuchowych.
2. Promocja zuchowej twórczości artystycznej.
3. Popularyzacja zuchowych form teatralnych w jaworznickich gromadach
zuchowych.

Kryteria oceny
- Kategoria obowiązkowa
Każda gromada prezentuje autorskie przedstawienie w wybranej formie teatralnej,
nawiązujące do obowiązującego tematu. Ważne jest zaangażowanie członków
gromady w występ.

Jury Festiwalowe oceniać będzie:
- zgodność z tematem festiwalu
- scenografię
- kostiumy / lalki
- rekwizyty
- ogólny wyraz artystyczny
- Kategorie dodatkowe
a) majsterka wielkoformatowa – dla gromad – „Fantastyczne Zwierzęta”
Każda gromada ma możliwość przygotowania jednej majsterki wielkoformatowej z
dowolnych materiałów, nawiązującej do tematu „Fantastyczne Zwierzęta”. Praca
powinna być wykonana przez zuchy przy pomocy kadry gromady. Gotową
majsterkę należy dostarczyć w dniu festiwalu do CK „Teatr Sztuk”.
b) konkurs fotograficzny – indywidualny dla zuchów – „Mój przyjaciel”
Każdy uczestnik festiwalu ma możliwość wzięcia udziału w konkursie fotograficznym
pt. „Ja i mój przyjaciel”. Zadaniem uczestnika jest przesłanie do dnia 3 marca, na
adres: 6szczepchwaty@gmail.com zdjęcia prezentującego zwierzęcego przyjaciela
zucha. Zdjęcie powinno być wykonanie samodzielnie przez zucha. Każdy uczestnik
konkursu może przesłać tylko jedno zdjęcie. Mail powinien zawierać imię i nazwisko
autora zdjęcia oraz nazwę gromady.

Uczestnictwo
Warunki
W Festiwalu biorą udział gromady zuchowe z Hufca ZHP Jaworzno.
Na Festiwal uczestnicy przyjeżdżają z:



wykazem opłaconych składek za I kwartał 2017 roku,
wypełnioną i podpisaną przez właściwego Komendanta kartą wycieczki,

Zgłoszenia i wpisowe
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 3 marca 2017 roku.
Zgłoszenia dokonujemy przez wypełnienie formularza na stronie www.
ifkzchwacik2017.zgloszenia24.pl .

Wpisowe w wysokości 5 zł / os. należy wpłacić przelewem do 3 marca 2017 roku na
konto Hufca ZHP Jaworzno (ul. H.Sawickiej 2, 43-600 Jaworzno):
Bank Pekao S.A.
23 1240 1356 1111 0010 6472 5726
Tytułem przelewu:
a) w przypadku wpłaty przez rodzica:
DSZ fkz chwacik + nazwa gromady + nazwisko, imię zucha
b) w przypadku wpłaty przez drużynowego:
DSZ fkz chwacik + nazwa gromady, zgodnie z listą
(listę należy przesłać do biura hufca na adres: r.frankowicz@wp.pl)

Świadczenia
Gromady: pamiątkowy dyplom.
Uczestnicy: pamiątkowy button.
Oprócz powyższego zapewniamy wspaniałą i niezapomnianą zabawę. Podczas
trwania festiwalu będzie czynne stoisko z zuchowymi pamiątkami w ramach zbiórki
publicznej VI Szczepu Harcerskiego „Chwaty”.

Postanowienia końcowe






Podczas trwania Festiwalu pamiętamy o odpowiednim zachowaniu w trakcie
występów innych gromad.
Uczestnicy (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność finansową za
wyrządzone szkody.
Gromada zobowiązuje się do pozostawienia po sobie porządku w budynku CK
„Teatr Sztuk”.
Sprawy sporne i nieujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
Szczegółowe informacje odnośnie festiwalu dostępne są na stronie
internetowej www.chwaty.jaworzno.pl i pod numerem 781 136 758

