Regulamin
Założenia regulaminowe
XXXI Festiwalu Kultury Harcerskiej „Chwat” 2016

Informacje Ogólne
Organizator:
VI Szczep Harcerski „Chwaty” im. Stefana Żeromskiego przy współpracy z Komendą
Hufca ZHP Jaworzno, I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie i Miejskim Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie.
Komenda XXXI FKH:





phm. Agata Lach HO – komendant, 604 135 446
phm. Radosław Kałuża HO – kwatermistrz, 781 136 758
dh Katarzyna Czak – programowiec
wyw. Bartłomiej Grybel - oboźny

Drużyna sztabowa:
19 Jaworznicka Drużyna Starszoharcerska „Grom”
Patronat medialny:




PULS Jaworzna
Portal jaworznianin.pl
ChwatNEWS

Termin Festiwalu: 9 - 11 grudnia 2016 r.

Miejsce Festiwalu:



- I Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie (zakwaterowanie)
- MCKiS DK Szczakowa (festiwal piosenki)

Cele i kryteria
Cele Festiwalu
1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich.
2. Promocja harcerskiej twórczości artystycznej
3. Popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi

Kryteria oceny
- Kategoria obowiązkowa
Każda ekipa wykonuje dwa utwory konkursowe, w tym jeden o tematyce harcerskiej
/ turystycznej, drugi o tematyce związanej z latami 90-tymi (popularne piosenki z lat
1990-1999).
Jury Festiwalowe oceniać będzie:
- walory głosowe
- własną interpretację wykonywanych utworów
- muzykalność
- poczucie rytmu
- dobór repertuaru
- ogólny wyraz artystyczny
- Kategoria dodatkowa
a) plastyczna
Każdy uczestnik festiwalu ma możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym
pt. „Powrót do Przeszłości”. Za pomocą dowolnej techniki należy wykonać na
formacie A3 pracę związaną z latami 90-tymi (obecne w tamtym czasie filmy
animowane, ważne wydarzenia itp.). Pracę konkursową wykonaną samodzielnie
należy dostarczyć do lokalu Hufca ZHP Jaworzno do 1 grudnia, podpisaną na
odwrocie imieniem, nazwiskiem i nazwą jednostki.
b) fotograficzna
Każdy uczestnik festiwalu ma możliwość wzięcia udziału w konkursie fotograficznym
pt. „KADRowanie”. Zadaniem uczestnika jest przesłanie do dnia 1 grudnia, na adres:
6szczepchwaty@gmail.com zdjęcia w formacie .jpg, 10x15 cm, min. 90 dpi,
prezentującego odwzorowanie wybranego kadru z filmy ukazanego w latach 90tych. Mail powinien zawierać imię i nazwisko oraz nazwę jednostki.

Świadczenia
Ekipy: pamiątkowy dyplom.
Harcerze: naszywka, identyfikator (szef ekipy), jeden gorący posiłek (sobota).
Oprócz powyższego zapewniamy wspaniałą i niezapomnianą zabawę. Podczas
trwania festiwalu będzie czynna kawiarenka harcerska.

Postanowienia końcowe









Podczas trwania Festiwalu pamiętamy o regulaminowym umundurowaniu
i odpowiednim zachowaniu w trakcie wszystkich przedsięwzięć.
Podczas wyjść poza szkołę uczestnicy powinni być zapoznani przez
opiekunów z regulaminem poruszania się po drodze.
Uczestnicy (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność finansową za
wyrządzone szkody.
Na terenie szkoły obowiązuje BEZWZGLĘDNIE obuwie zmienne.
Ekipa zobowiązuje się do pozostawienia porządku w miejscu zakwaterowania
przed opuszczeniem budynku szkoły.
Uczestnicy są zobowiązani do występowania tylko w zgłoszonych
jednostkach (nie dopuszcza się akompaniatora wspólnego dla kilku ekip).
Sprawy sporne i nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Komenda Festiwalu.
Szczegółowe informacje odnośnie festiwalu dostępne są na stronie
internetowej www.chwaty.jaworzno.pl i pod numerem 781 136 758

