
XX Jubileuszowy Festiwal 

Kultury Harcerskiej 

„Harc Scout Musical” 

Brzeźnica 10 marca 2018 rok 

 

Regulamin Festiwalu 

Organizatorzy 

Hufiec Ziemi Wadowickiej 

51 WPDH „Wędrownicy” z Brzeźnicy 

Partnerzy 
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 

Patronat Honorowy 
Wójt Gminy Brzeźnica 

Miejsce 
Występy – sala widowiskowa Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 

Posiłki – stołówka Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy 

Termin  
10 marca 2018 r. 

Uczestnicy 
Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy z drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej. 

Zuchy rozpoczynają festiwal od godziny 13.00. 

Cele festiwalu 
 Doskonalenie umiejętności artystycznych zuchów i harcerzy. 

 Popularyzacja musicalu jako formy artystycznego wyrazu wśród harcerzy. 

 Integracja drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej. 

Wpisowe 
25 zł od uczestnika, drużyny zgłoszone po terminie 30 zł. 

Festiwal przebiegać będzie w dwóch etapach: 
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu do 25 lutego, natomiast  przesłanie do 

organizatorów nagrania video z proponowanym występem do kwalifikacji do II etapu 

do 3 marca.  Celem weryfikacji jest ocena poziomu artystycznego występujących. W 

przypadku zbyt dużej ilości zgłoszonych drużyn jury wyłoni najlepsze i zaprosi do 

drugiego etapu. 

2. Przegląd musicali w sali widowiskowej CKiP w Brzeźnicy. 

 



Warunki uczestnictwa 
Zgłoszenie  proszę przesłać na adres wadowice@zhp.pl i herzyk@onet.pl . Natomiast pliki 

filmowe i pliki muzyczne z podkładem oraz ewentualne zdjęcia, materiały do wyświetlenia na 

scenie z projektora na adres herzyk@onet.pl 

Wymagania techniczne filmu: 
 plik w formacie .avi  .mov  .mp4 .wmv 

 minimalna rozdzielczość  720p (1280 x 720) 16:9 

 gotowy  plik z filmem przesyłamy na adres herzyk@onet.pl lub umieszczamy na dysku 

internetowym (np. Google Drive) i na adres herzyk@onet.pl przesyłamy link do 

pobrania pliku. 

 wymagania techniczne pliku muzycznego – format mp3 

W zgłoszeniu należy podać: 
 nazwę gromady/drużyny, 

 imię i nazwisko drużynowego/opiekuna (numer telefonu, mail), 

 ilość uczestników (bez opiekunów). 

Warunki techniczne występu 

Scena o rozmiarach 7m szerokości i 6 metrów głębokości, różne światła sceniczne, możliwość 

wyświetlenia obrazów jako tło dla występujących , mikrofony zbiorcze nad sceną 

wzmacniające nieco głos. Nie przewiduje się mikrofonów indywidualnych z powodu 

charakteru występów (taniec, ruch sceniczny). Dlatego osoby wypowiadające teksty muszą 

operować solidnym głosem. 

Ograniczenia  
Drużyna( gromada) przyjeżdża w ilości  max do 15 osób + drużynowy i przyboczny. 

Zadanie festiwalowe 
Przygotować występ w formie musicalu, który zawierać musi elementy słowa mówionego, 

piosenki i tańca. Sprawą dowolną jest, ile osób realizuje poszczególne elementy występu (np. 

taniec może być solowy lub grupowy, podobnie śpiew itp.). Dobór repertuaru jest dowolny, 

piosenka nie musi być harcerska.  Czas występu do 5 minut. 

Ekwipunek uczestnika 
 koszulka i chusta drużyny 

 buty na przebranie 

 stroje, rekwizyty niezbędne do występów 

 zgoda rodziców u opiekuna 

Organizatorzy zapewniają: 
 plakietkę festiwalową, 

 nagrody dla zwycięzców i dyplomy uczestnictwa, 

 obiad i kolację, 

 przekąski słodkie i słone, napoje zimne i gorące, 

 koncert zespołu 

Jury oceniać będzie: 
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 Ogólny wyraz artystyczny – pomysłowość. 

 Dykcję i słyszalność zespołów. 

 Jakość i trafność strojów oraz ewentualnej dekoracji. 

 Zgodność repertuaru z ideą festiwalu. 

 Choreografię, aranżację piosenki, teksty. 

Ramowy program festiwalu 
8.00 – 8.30 – rejestracja drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych (o 13.00 

rejestracja gromad zuchowych)  

9.00 – 13.30 - występy zespołów 

13.30 – 14.30 – obiad 

14.30 – 17.30 – występy cd. 

17.30 – 18.00 – kolacja  

18.15- 19.00 – wręczenie nagród przez Wójta Gminy Brzeźnica i występy laureatów 

19.00 – 20.00 – koncert  

Uwagi końcowe 
 Uczestnicy przybywają na festiwal na własny koszt i na własną odpowiedzialność. 

 Za bezpieczeństwo uczestników odpowiada drużynowy/pełnoletni opiekun drużyny. 

 Za szkody wyrządzone przez uczestników festiwalu odpowiedzialność ponosi opiekun. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do koniecznych zmian w regulaminie                 

i programie festiwalu. 

 Dodatkowych informacji udzielają:  Zbigniew Herzyk – tel. 508 895 107, Małgorzata 

Herzyk – tel. 509 430 653, Mateusz Gonciarczyk – tel. 661 395 775. 

 

Czuwaj ! 
Organizatorzy  

hm. Zbigniew Herzyk 

hm. Małgorzata Herzyk 

pwd. Mateusz Gonciarczyk 

 

                    
   

 


