
REGULAMIN  
6. DOLNOŚLĄSKIEGO 
FESTIWALU KULTURY 

HARCERSKIEJ „PARASOL” 
 
Głogów, 22,23 maja 2021 r. 
 

I. ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA FESTIWALU  
1. Organizatorem festiwalu jest Komenda Hufca ZHP Głogów.  
2. Festiwal organizowany jest dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, harcerzy 

nieprzetartego szlaku i wędrowników. 
3. Termin festiwalu: 22, 23 maja 2021 r.  
4. Miejsce festiwalu: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. 

Przesłuchania i koncerty: sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Głogowie. 

5. Zwycięzcami festiwalu zostaną gromady zuchowe oraz drużyny harcerskie, 
starszoharcerskie, nieprzetartego szlaku i wędrownicze wytypowane przez jury.  

6. Przewiduje się nagrody dla najlepszych (I, II i III miejsce) we wszystkich 
kategoriach, a także pamiątkowe dyplomy i znaczki festiwalowe dla wszystkich 
wykonawców. 

 
II. CELE FESTIWALU  

1) prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich, 
2) promocja twórczości zuchów i  harcerzy, 
3) popularyzacja piosenki harcerskiej i żeglarskiej,  
4) wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi,  
5) współzawodnictwo oraz integracja różnych środowisk harcerskich, 
6) promocja walorów kulturalnych miasta Głogowa. 

 
III. KRYTERIA OCENY I NAGRODY 

1. Zwycięzców festiwalu wyłoni jury powołane przez organizatorów.  
Skład jury zostanie podany na początku festiwalu.  

2. Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach:  
 

1) I zuchy – taniec, 
2) II zuchy – piosenka, 
3) III harcerze – piosenka, 
4) IV harcerze starsi – piosenka, 
5) IV harcerze nieprzetartego szlaku – piosenka, 
6) V wędrownicy – piosenka. 

 
3. Gromady zuchowe oceniane są w dwóch osobnych kategoriach: taniec i piosenka.  

W kategorii I - gromady prezentują taniec nowoczesny, a w kategorii piosenka: 
jedną piosenkę nawiązującą do realizowanej sprawności.  



Gromady mogą wziąć udział w jednej lub w dwóch kategoriach.  
4. Drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze prezentują po 2 utwory. 

Pierwszy utwór -  piosenka harcerska, drugi – piosenka żeglarska/szanta. 
5. Drużyny nieprzetartego szlaku prezentują wybraną piosenkę harcerską. 
6. Gromady/drużyny deklarujące chęć uczestnictwa w festiwalu powinny składać się 

przynajmniej z pięciu osób (w tym pełnoletni opiekun). W czasie wykonywania 
piosenek dopuszcza się wyłącznie akompaniament grany na żywo.  
Utwór wykonany z tzw. playbacku będzie powodem dyskwalifikacji 
gromady/drużyny.  Nie dotyczy to utworów tanecznych! 

7. Jury będzie oceniać:  
a. aranżację utworów;  
b. walory głosowe;  
c. poczucie rytmu;  
d. interpretacje;  
e. dobór repertuaru;  
f. ogólny wyraz artystyczny;  
g. walory artystyczne; 
h. jednolite umundurowanie zgodny z regulaminem/strój.  

8. Postanowienia jury są ostateczne.  
9. Dla zwycięzców festiwalu przewidziane są atrakcyjne nagrody.  
10. Poza nagrodami dla uczestników przewidziane są: pamiątkowy dyplom, znaczek 

festiwalowy.   
 
IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA  

1. Wykonawcy zamierzający wziąć udział w festiwalu zobowiązują się do wysłania 
formularza zgłoszeniowego, 

2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 maja 2021 r.  
3. Gromady zuchowe, które chcą wykorzystać podkład muzyczny do tańca powinny 

dostarczyć go na opisanym pendrive najpóźniej do 20.05.2021r. do siedziby Hufca 
ZHP Głogów. 

4. Karta zgłoszeniowa znajduje się pod linkiem: Formularz zgłoszeniowy 
Dodatkowo wydrukowaną i podpisaną przez właściwego Komendanta Hufca zgodę na 
udział w festiwalu wraz z informacją o opłaconych składkach członkowskich należy 
przekazać organizatorom w dniu przyjazdu, podczas rejestracji w BIURZE 
FESTIWALU. 

5. Przesłanie „Karty Zgłoszenia” jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji festiwalu oraz jego celów przez organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 
2135). 

6. Istnieje możliwość zmiany repertuaru do 15 maja 2021 r.  
Wszelkie zmiany kierujemy na maila: glogow@zhp.pl. 
Po 15 maja 2021 r. nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego do konkursu.  

  
V. WPISOWE  

Formą wpisowego są 2 ciasta od gromady/drużyny. 
VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Każda gromada/drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna, który nie może być 
jednocześnie opiekunem innego patrolu. Opiekun uczestniczy w festiwalu na 
prawach uczestnika.  

2. Uczestnicy muszą posiadać opłacone składki członkowskie za bieżący kwartał oraz 
być wprowadzeni do systemu TIPI:  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego rejestrowania, 
transmitowania, filmowania, fotografowania i publikowania materiałów  

https://forms.office.com/r/fv0xdW3nuq


z udziałem uczestników festiwalu. Zgłoszenie swojego uczestnictwa oraz udział w 
festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i publikację 
swojego wizerunku uwidocznionego w filmach i na fotografiach z festiwalu do 
celów związanych z przedstawieniem relacji z imprezy oraz w celach 
promocyjnych ZHP, w tym w szczególności na fotorelacje w prasie, portalach  
i na stronach internetowych, reprodukcje na ulotkach, plakatach, zaproszeniach, 
w galeriach zdjęć oraz wszelkich innych materiałach promocyjnych tu nie 
wyszczególnionych.  

4. W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo  
do wprowadzenia zmian organizacyjnych (np. zmiany kategorii wykonania)  
lub odwołania festiwalu, o czym osoby już zgłoszone zostaną poinformowane.  

5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do ograniczenia liczby 
uczestników. O udziale w festiwalu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.  

6. W przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających organizację festiwalu 
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy przesłuchań lub odwołania 
wydarzenia. 
 

VII. SPRAWY INNE  
1. Nadesłanie Katy zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.  
2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.  
3. Sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator festiwalu.  

 
VIII. RAMOWY PROGRAM FESTIWALU  

 
22 maja 2021 r. (sobota) – gromady zuchowe 
09.00 – przyjazd uczestników – patrole rejestrują się w Biurze, które mieści się w holu  

przy wejściu głównym .  
09:30 –Rozpoczęcie festiwalu, podział na grupy (warsztatowe i prezentujące umiejętności).  

• I kategoria- taniec, 

• II kategoria- piosenka, 
11.30 – Przerwa- II śniadanie.  
12:00 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

-prezentacja zwycięskich gromad, 
-wręczenie dyplomów i nagród, 
-zakończenie festiwalu. 

 
 
 
23 maja 2021 r. (niedziela) – pozostałe drużyny 
09.00 – przyjazd uczestników – patrole rejestrują się w Biurze, które mieści się w holu  

przy wejściu głównym 
09:30 –Rozpoczęcie festiwalu, podział na grupy (warsztatowe i prezentujące umiejętności) 

• I kategoria harcerska- prezentacja piosenki harcerskiej i żeglarskiej, 

• II kategoria starszoharcerska- prezentacja piosenki harcerskiej i żeglarskiej, 

• III kategoria wędrownicza- prezentacja piosenki harcerskiej i żeglarskiej, 

• IV kategoria drużyn nieprzetartego szlaku- prezentacja piosenki harcerskiej. 
12.00 – Przerwa- II śniadanie.  
12:30 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

-koncert zwycięskich drużyn, 
-wręczenie dyplomów i nagród, 
-zakończenie festiwalu. 

 


