Regulamin
Założenia regulaminowe
XXXII Festiwalu Kultury Harcerskiej „Chwat” 2017
Informacje Ogólne
Organizator:
VI Szczep Harcerski „Chwaty” im. Stefana Żeromskiego przy współpracy z
Komendą Hufca ZHP Jaworzno i Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
Komenda XXXII FKH:
•
•
•

phm. Agata Lach HO – komendant
phm. Radosław Kałuża HO – z-ca ds. programowych
pwd. Wojciech Dudek – z-ca ds. organizacyjnych

Patronat medialny:
•
•

PULS Jaworzna
ChwatNEWS

Termin Festiwalu: 18 listopada 2017 r.
Miejsce Festiwalu:
•

MCKiS DK Szczakowa

Cele i kryteria
Cele Festiwalu:
1.
2.
3.
4.

Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich.
Promocja harcerskiej twórczości artystycznej
Popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej
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 żeglugą / szanty.

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.
„Świat morskich legend”. Za pomocą dowolnej techniki należy wykonać na formacie A3
pracę związaną z morskimi legendami i opowieściami różnych kultur.
Pracę konkursową wykonaną samodzielnie należy dostarczyć do lokalu Hufca ZHP
Jaworzno do 9 listopada, podpisaną na odwrocie imieniem, nazwiskiem i nazwą
jednostki.
b) literacki
Każdy uczestnik festiwalu ma możliwość wzięcia udziału w konkursie literackim pt.
„Zasłyszane w zaułku portu”. Zadaniem uczestnika jest przesłanie do dnia 9 listopada, na
adres: 6szczepchwaty@gmail.com opowiadania przedstawiające niespisane nigdy
wcześniej morskie przygody i legendy. Mail powinien zawierać imię i nazwisko oraz
nazwę jednostki.
Grand Prix otrzymuje ekipa wyłoniona spośród wszystkich uczestników Festiwalu, która
zdobyta największą liczbę punktów podczas przeglądu, zajęć programowych i gry.

Uczestnictwo
Warunki
W Festiwalu biorą udział harcerze i instruktorzy bez względu na przynależność
organizacyjną.
Na Festiwal uczestnicy przyjeżdżają z:
•
•
•
•

ważnym, opłaconym ubezpieczeniem NW (do wglądu w Biurze Organizacyjnym)
- obowiązkowo opłacone składki,
własnym wyżywieniem (organizatorzy zapewniają obiad w sobotę i gorącą
herbatę do posiłków),
regulaminowym umundurowaniem harcerskim i zmiennym obuwiem,
wypełnioną i podpisaną przez właściwego Komendanta kartą wycieczki.

JEDNOSTKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESŁANIA NA ADRES
6szczepchwaty@gmail.com NAGRANIA DEMO (np. za pomocą komórki)
PREZENTOWANYCH NA FESTIWALU PIOSENEK DO 12 LISTOPADA 2017 ROKU.

Zgłoszenia i wpisowe
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 4 listopada 2017 roku.
Zgłoszenia
dokonujemy
przez
wypełnienie
formularza
na
stronie
https://xxxiifkhchwat2017.zgloszenia24.pl/.
Wpisowe w wysokości 15 zł / os. należy wpłacić przelewem do 11 listopada 2017
roku na konto Hufca ZHP Jaworzno (ul. Hanki Sawickiej 2, 43-600 Jaworzno):
Bank Pekao S.A.
23 1240 1356 1111 0010 6472 5726
z dopiskiem: DSZ FKHCHWAT + NAZWA 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 dom kultury uczestnicy powinni być zapoznani przez
opiekunów z regulaminem poruszania się po drodze.
Uczestnicy (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność finansową za
wyrządzone szkody.
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

