
 

 

 

CZĘŚĆ I 
1. ORGANIZATOR 

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Kielecka  

im. Stefana Żeromskiego  

ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce 

 

2. TERMIN I MIEJSCE 

12-26 lipca 2015 roku 

Kielce 

 

3. DLA KOGO JEST FESTIWAL? 

Nie musisz być harcerzem, by 

Młodzieży Szkolnej.  

Zapraszamy wszystkich młodych 

działające w szkołach, organizacjach młodzieżowych oraz placów

i kulturalnych, laureatów przeglądów, zespoły polonijne, zespoły artystyczne reprezentujące 

organizacje skautowe, drużyny h

artystycznych, drużyny Nieprzetartego Szlaku i

i młodzieżowe zespoły zagraniczne ze wszy

 
4. KATEGORIE ARTYSTYCZNE FESTIWALU

4.1. KATEGORIE GŁÓWNE 

MUZYKA 

•••• soliści  

•••• zespoły wokalne oraz wokalno

•••• zespoły instrumentalne od orkiestry do duetu 

•••• inne formy muzyczne, w tym chóry

TEATR 

•••• dziecięce grupy teatralne 

•••• młodzieżowe grupy teatralne
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ie musisz być harcerzem, by wziąć udział w Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury 

Zapraszamy wszystkich młodych artystów: dziecięce i młodzieżowe zespoły artystyczne 

działające w szkołach, organizacjach młodzieżowych oraz placów

aureatów przeglądów, zespoły polonijne, zespoły artystyczne reprezentujące 

organizacje skautowe, drużyny harcerskie i gromady zuchowe o zainteresowaniach 

drużyny Nieprzetartego Szlaku i zespoły dzieci niepełnosprawnych, dziecięce 

młodzieżowe zespoły zagraniczne ze wszystkich kategorii artystycznych. 

FESTIWALU 

zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne  

zespoły instrumentalne od orkiestry do duetu  

inne formy muzyczne, w tym chóry 

dziecięce grupy teatralne  

młodzieżowe grupy teatralne 

wziąć udział w Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury 

artystów: dziecięce i młodzieżowe zespoły artystyczne 

działające w szkołach, organizacjach młodzieżowych oraz placówkach oświatowych 

aureatów przeglądów, zespoły polonijne, zespoły artystyczne reprezentujące 

arcerskie i gromady zuchowe o zainteresowaniach 

zespoły dzieci niepełnosprawnych, dziecięce 
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TANIEC 

•••• zespoły tańca współczesnego (jazz, modern) 

•••• zespoły tańca rewiowego 

•••• zespoły piosenki i tańca 

•••• inscenizacje i miniatury taneczne 

•••• zespoły tańca nowoczesnego (disco-dance, hip hop, rap) 

•••• inne formy taneczne (cheerleaderki, zespoły akrobatyczne, mażoretki, zespoły tańca 

towarzyskiego, teatr tańca i inne) 

FOLKLOR 

•••• zespoły prezentujące folklor polski (zespoły regionalne, pieśni i tańca, śpiewacze, kapele 

ludowe i soliści) 

•••• zespoły prezentujące folklor innych narodów i państw (zespoły regionalne, pieśni 

i tańca, śpiewacze, kapele ludowe i soliści) 

MŁODZIEŻOWE ORKIESTRY DĘTE 

•••• polskie młodzieżowe orkiestry dęte 

•••• zagraniczne młodzieżowe orkiestry dęte 

 

4.2. KATEGORIE TOWARZYSZĄCE 

Podczas Festiwalu można będzie wziąć udział w wydarzeniach zorganizowanych w ramach 

kategorii towarzyszących. 

DESIGN SIĘ KRĘCI! 

Już po raz trzeci na Placu Artystów w Kielcach, przy współudziale Institute of Design Kielce 

odbędą się otwarte warsztaty projektowania dla uczestników Festiwalu oraz mieszkańców 

miasta. Motywem przewodnim warsztatów jest wiatraczek - symbol naszego Festiwalu.   

MŁODY FILM 

Po raz drugi na Festiwalu odbędzie się konkurs Młody Film, dzięki któremu uczestnicy mogą 

podzielić się z innymi przygotowanymi filmowymi etiudami, inspirowanymi pojęciami kultury 

i sztuki. W konkursie przyznawane są atrakcyjne nagrody dla najzdolniejszych młodych 

filmowców.   

CULTURE SCOUT CAMP  

Po raz pierwszy na Festiwalu otwieramy specjalny 4 dniowy moduł dla drużyn harcerskich 

i skautowych z całego świata, które pragną spotkać się w Kielcach, aby poznać lub rozwinąć 

swoje artystyczne pasje. W klimatach namiotowych, w centrum miasta harcerze i skauci będą 

mogli obcować z kulturą, biorąc udział w koncertach i próbując własnych sił na warsztatach pod 

kierunkiem wybitnych instruktorów.  

MŁODZIEŻOWE ZESPOŁY ROCKOWE I POPOWE 

Jako jeden z elementów Festiwalu zaplanowane zostały warsztaty dla młodzieżowych zespołów 

rockowych i popowych oraz ich prezentacja podczas wspólnego koncertu na kieleckim Rynku. 

  



 

 

5. RAMOWY PROGRAM FESTIWALU

5.1 KONCERTY GŁÓWNE 

• - Koncert „Gospodarze

Jest to koncert powitalny, na którym swoje umiejętności prezentują młodzi artyści

z regionu świętokrzyskiego

• Koncert piosenki harcerskiej, poetyckiej i turystycznej 

• Koncert Galowy Laureatów

festiwalowe statuetki

Wydarzenie będzie rejestrowane i transmitow

• Koncert „Folklor Świata” 

5.2 PRZEGLĄDY 

Właśnie w ich trakcie młodzi artyści rywalizują o zdobycie festiwalowych statuetek 

złotych, srebrnych i brązowych. 

5.3 WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Prowadzone przez doświadczonyc

Warsztaty obejmują wszystkie kategorie festiwalowe: taniec, muzykę, teatr oraz folklor.

5.4 WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

•••• Korowód i jarmark festiwalowy

i jego mieszkańcami, prezentują 

•••• Koncerty w Kielcach oraz na terenie województwa

odbywającym się na kieleckim Rynku oraz na głównej scenie miasta 

Kadzielni – młodzi artyści 

gronu publiczności.  

•••• Eventy Organizatora 

 

 5.5 PAKIET ZAJĘĆ REKREACYJNYCH

Dla uczestników Festiwalu przygotowane zostaną dodatkowe atrakcje

prowadzone przez harcerzy, wycieczki turystyczne do najciekawszych miejsc regionu oraz Polski, 

pakiety zajęć sportowych, harcerskie ogniska.

 

6. RAMOWY HARMONOGRAM FESTIWALU

12 lipca 

 przyjazd uczestników Festiwalu

13 lipca 

próby i przeglądy konkursowe zespołów folklorystycznych, t

do przeglądu konkursowego zespołów muzycznych, 

13 lipca 

Korowód i Jarmark Festiwalowy, 
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RAMOWY PROGRAM FESTIWALU 

Koncert „Gospodarze-Gościom” na głównej scenie Kielc - w Amfiteatrze “Kadzielnia”. 

Jest to koncert powitalny, na którym swoje umiejętności prezentują młodzi artyści

świętokrzyskiego i zaproszeni goście. 

Koncert piosenki harcerskiej, poetyckiej i turystycznej na scenie na

Koncert Galowy Laureatów w Amfiteatrze “Kadzielnia”. W trakcie koncertu wręczane są 

statuetki – Jodły. W ramach koncertu wystąpią uczestnicy Festiwalu. 

Wydarzenie będzie rejestrowane i transmitowane w telewizji ogólnopolskiej.

rt „Folklor Świata” na scenie na Rynku w Kielcach.  

Właśnie w ich trakcie młodzi artyści rywalizują o zdobycie festiwalowych statuetek 

brązowych.  

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 

Prowadzone przez doświadczonych i uznanych artystów-pedagogów oraz

Warsztaty obejmują wszystkie kategorie festiwalowe: taniec, muzykę, teatr oraz folklor.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 

festiwalowy, w trakcie, których uczestnicy witają si

ieszkańcami, prezentują kulturę, tradycję oraz atrakcje swojego

Koncerty w Kielcach oraz na terenie województwa. Dzięki licznym koncertom 

odbywającym się na kieleckim Rynku oraz na głównej scenie miasta 

młodzi artyści mają okazję zaprezentować swoje umiejętności szerokiemu 

 

PAKIET ZAJĘĆ REKREACYJNYCH 

Dla uczestników Festiwalu przygotowane zostaną dodatkowe atrakcje, takie jak: gry miejskie 

wycieczki turystyczne do najciekawszych miejsc regionu oraz Polski, 

pakiety zajęć sportowych, harcerskie ogniska. 

RAMOWY HARMONOGRAM FESTIWALU 

Festiwalu, Koncert „Gospodarze Gościom” w Amfiteatrze „Kadzielnia”,

by i przeglądy konkursowe zespołów folklorystycznych, teatralnych, solistów, próby 

przeglądu konkursowego zespołów muzycznych,  

Korowód i Jarmark Festiwalowy,  

w Amfiteatrze “Kadzielnia”. 

Jest to koncert powitalny, na którym swoje umiejętności prezentują młodzi artyści 

scenie na Rynku w Kielcach. 

w Amfiteatrze “Kadzielnia”. W trakcie koncertu wręczane są 

Jodły. W ramach koncertu wystąpią uczestnicy Festiwalu. 

ane w telewizji ogólnopolskiej. 

Właśnie w ich trakcie młodzi artyści rywalizują o zdobycie festiwalowych statuetek – Jodeł: 

pedagogów oraz twórców kultury. 

Warsztaty obejmują wszystkie kategorie festiwalowe: taniec, muzykę, teatr oraz folklor. 

uczestnicy witają się z miastem 

kulturę, tradycję oraz atrakcje swojego regionu. 

Dzięki licznym koncertom 

odbywającym się na kieleckim Rynku oraz na głównej scenie miasta – Amfiteatrze na 

mają okazję zaprezentować swoje umiejętności szerokiemu 

, takie jak: gry miejskie 

wycieczki turystyczne do najciekawszych miejsc regionu oraz Polski, 

, Koncert „Gospodarze Gościom” w Amfiteatrze „Kadzielnia”, 

eatralnych, solistów, próby 



 

 

14 lipca 
próby i przeglądy konkursowe zespołów tanecznych, muzycznych, warsztaty 

zespołów folklorystycznych, 

15 lipca 

przeglądy konkursowe zespołów tanecznych, po południu warsztaty artystyczne,

15-18 i 20-22 lipca 

warsztaty artystyczne solistów, zespołów 

i teatralnych,  

17 lipca 

koncert zespołów folklorystycznych „Folklor Świata”

19 lipca 

Koncert Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poetyckiej na Rynku w Kielcach

25 lipca 

Koncert Galowy Laureatów w Amfiteatrze „Kadzielnia

 

7. NAGRODY 

Nagrodami Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu

Srebrne i Brązowe Jodły, nagrody finansowe oraz rzeczowe.

• Jury, powołane przez organizatora Festiwalu,

i gratyfikacji pieniężnej (dla zespołów 

Jodły w postaci statuetek oraz wyróżnienia w postaci dyplomów honorowych.

• Pozostali uczestnicy i zespoły otrzymają dyplomy „Zielona Jodła” za uczestnictwo

w Festiwalu.   

• Jury może przyznać specj

• Dla zespołu, który zdobył trzy kolejne Złote Jodły

w czasie trwania całego Festiwalu, Jury może przyznać Grand Prix Festiwalu (statuetka

i gratyfikacja pieniężna: dla zespołów 

 

8. ZAKWATEROWANIE 

Uczestnicy i instruktorzy biorący udział w Festiwalu 

oraz internatach szkolnych na terenie Miasta Kielce.

Uczestnicy modułu Culture Scout Camp

(w namiotach własnych lub organizatora)

9. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Podstawowymi warunkami kwalifikacji są:

•••• Etap I  – zalogowanie

na stronie: www.festiwal

•••• Etap II - przesła

do 31 marca 2015 roku.

•••• Etap III - dokonanie wpłaty za ud
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próby i przeglądy konkursowe zespołów tanecznych, muzycznych, warsztaty 

przeglądy konkursowe zespołów tanecznych, po południu warsztaty artystyczne,

warsztaty artystyczne solistów, zespołów muzycznych, tanecznych,

ncert zespołów folklorystycznych „Folklor Świata” 

Koncert Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poetyckiej na Rynku w Kielcach

Koncert Galowy Laureatów w Amfiteatrze „Kadzielnia, 

Nagrodami Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej są Złote, 

ne i Brązowe Jodły, nagrody finansowe oraz rzeczowe. 

ne przez organizatora Festiwalu, przyzna Złote Jodły w postaci statuetek

i gratyfikacji pieniężnej (dla zespołów – 2500 zł; dla solisty – 1000 zł),  Srebrne i Brązowe 

w postaci statuetek oraz wyróżnienia w postaci dyplomów honorowych.

Pozostali uczestnicy i zespoły otrzymają dyplomy „Zielona Jodła” za uczestnictwo

Jury może przyznać specjalne nagrody dla instruktorów.  

tóry zdobył trzy kolejne Złote Jodły oraz wyróżnił się nienaganną postawą

w czasie trwania całego Festiwalu, Jury może przyznać Grand Prix Festiwalu (statuetka

i gratyfikacja pieniężna: dla zespołów – 3000 zł, dla solisty – 1500 zł). 

i instruktorzy biorący udział w Festiwalu zostaną zakwaterowani w domach studenta 

oraz internatach szkolnych na terenie Miasta Kielce.  

Culture Scout Camp mogą być zakwaterowani w warunkach polowych 

ch lub organizatora) o ile wyrażą taki akces w formularzu zgłoszeniowym

Podstawowymi warunkami kwalifikacji są: 

zalogowanie się na stronie wypełnienie ankiety zgłoszeniowej zamieszczonej

na stronie: www.festiwal-kielce.zhp.pl.  

przesłanie uzupełnionej i podpisanej ankiety 

marca 2015 roku. 

dokonanie wpłaty za udział zgodnie z postanowieniami R

próby i przeglądy konkursowe zespołów tanecznych, muzycznych, warsztaty artystyczne 

przeglądy konkursowe zespołów tanecznych, po południu warsztaty artystyczne, 

tanecznych, folklorystycznych 

Koncert Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poetyckiej na Rynku w Kielcach, 

Kultury Młodzieży Szkolnej są Złote, 

przyzna Złote Jodły w postaci statuetek                    

zł),  Srebrne i Brązowe 

w postaci statuetek oraz wyróżnienia w postaci dyplomów honorowych. 

Pozostali uczestnicy i zespoły otrzymają dyplomy „Zielona Jodła” za uczestnictwo                        

oraz wyróżnił się nienaganną postawą                

w czasie trwania całego Festiwalu, Jury może przyznać Grand Prix Festiwalu (statuetka                  

 

zostaną zakwaterowani w domach studenta 

erowani w warunkach polowych 

taki akces w formularzu zgłoszeniowym. 

wypełnienie ankiety zgłoszeniowej zamieszczonej 

 drogą elektroniczną 

postanowieniami Regulaminu. 



 

 

Kwalifikacja uczestników zostanie dokonana do dnia 

powiadomimy e-mailowo (lub pisemnie) 

organizator festiwalu zastrzega sobie prawo podejmo

solistów i zespołów zgłoszonych po regulaminowym terminie.

 

10. KOSZTY UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

Wysokość odpłatności za udział w Festiwalu uzależniona jest od kategorii festiwalowej

wybranego modułu (7 lub 14 dni)

zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników, udział w 

warsztatach artystycznych, koncertach

Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz informacje na

w regulaminach poszczególnych kategorii festiwalowych.

 

11. KONKURSY I ATRAKCJE DODATKOWE

Uczestnicy Festiwalu będą mogli wziąć udział w dodatkowych konkursach z atrakcyjnymi 

nagrodami:  

 

JODŁA WYCHOWAWCZA 

Zespoły zakwalifikowane do 

Wychowawczą” (złotą, srebrną i brązową), która jest szczególnym wyróżnieniem zespołów za 

całokształt dokonań. 

Ocenę zespołu stanowić będzie łączna suma uzyskanych punktów za:

•••• prezentację zespołu podcz

•••• swoistą „reklamę” własnego środowiska (regionu, miasta, powiatu, wsi, miejsca 

nauki itp.)  

•••• aktywność i postawę podczas trwania Festiwalu (umiejętność włączania się do życia 

obozu Festiwalowego, własne inicjatywy pro

 

JODŁA HARCERSKA 

Do konkursu na Piosenkę Harcerską zakwalifikowane zostaną utwory na podstawie analizy 

wcześniej zgłoszonych tekstów 

Oceny tekstów dokonają konsultanci muzyczni. 

Każdy z wykonawców przygotowuje 2 

być utwory prezentowane w przeglądach konkursowych o Jodłę

Ocenie Jury podlegać będzie:

aranżacja. 

W konkursie mogą wziąć udział jedynie zespoły i soliści zgłoszeni do udziału w

 

DESIGN SIĘ KRĘCI! 

Czym jest design? Jest to obszerne pojęcie, w którego zakres wchodzi wiele 

artystycznej aktywności człowieka. Pojęcie design pojawia się w kontekście takich dziedzin jak:

grafika użytkowa, projektowanie produktu, wzornictwo przemysłowe,
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walifikacja uczestników zostanie dokonana do dnia 15 kwietnia 2015 roku

mailowo (lub pisemnie) o podjętej decyzji. W przypadkach uzasadnionych 

organizator festiwalu zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji o dopuszczeniu do udziału 

solistów i zespołów zgłoszonych po regulaminowym terminie. 

KOSZTY UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI 

Wysokość odpłatności za udział w Festiwalu uzależniona jest od kategorii festiwalowej

wybranego modułu (7 lub 14 dni). W ramach odpłatności Organizator zapewnia: 

zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników, udział w przeglądach konkursowych, 

koncertach oraz pakiet rekreacyjno-turystyczny

Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz informacje na temat odpłatności zawarte są 

regulaminach poszczególnych kategorii festiwalowych. 

DODATKOWE 

będą mogli wziąć udział w dodatkowych konkursach z atrakcyjnymi 

Zespoły zakwalifikowane do udziału w Festiwalu biorą udział w rywalizacji o „Jodłę 

Wychowawczą” (złotą, srebrną i brązową), która jest szczególnym wyróżnieniem zespołów za 

Ocenę zespołu stanowić będzie łączna suma uzyskanych punktów za: 

prezentację zespołu podczas tradycyjnego Korowodu, 

swoistą „reklamę” własnego środowiska (regionu, miasta, powiatu, wsi, miejsca 

aktywność i postawę podczas trwania Festiwalu (umiejętność włączania się do życia 

obozu Festiwalowego, własne inicjatywy programowe, zdyscyplinowanie itp.)

Do konkursu na Piosenkę Harcerską zakwalifikowane zostaną utwory na podstawie analizy 

wcześniej zgłoszonych tekstów – najpóźniej drugiego dnia Festiwalu do komendantów obozów. 

Oceny tekstów dokonają konsultanci muzyczni.  

Każdy z wykonawców przygotowuje 2 utwory o tematyce harcerskiej i turystycznej (nie mogą to 

być utwory prezentowane w przeglądach konkursowych o Jodłę artystyczną

Ocenie Jury podlegać będzie: ogólny wyraz artystyczny, wykonanie, dobór repertuaru

dział jedynie zespoły i soliści zgłoszeni do udziału w

Czym jest design? Jest to obszerne pojęcie, w którego zakres wchodzi wiele 

artystycznej aktywności człowieka. Pojęcie design pojawia się w kontekście takich dziedzin jak:

projektowanie produktu, wzornictwo przemysłowe,

15 kwietnia 2015 roku. Zainteresowanych 

o podjętej decyzji. W przypadkach uzasadnionych 

wania decyzji o dopuszczeniu do udziału 

Wysokość odpłatności za udział w Festiwalu uzależniona jest od kategorii festiwalowej oraz 

ramach odpłatności Organizator zapewnia: 

przeglądach konkursowych, 

turystyczny. 

odpłatności zawarte są 

będą mogli wziąć udział w dodatkowych konkursach z atrakcyjnymi 

udziału w Festiwalu biorą udział w rywalizacji o „Jodłę 

Wychowawczą” (złotą, srebrną i brązową), która jest szczególnym wyróżnieniem zespołów za 

swoistą „reklamę” własnego środowiska (regionu, miasta, powiatu, wsi, miejsca 

aktywność i postawę podczas trwania Festiwalu (umiejętność włączania się do życia 

zdyscyplinowanie itp.) 

Do konkursu na Piosenkę Harcerską zakwalifikowane zostaną utwory na podstawie analizy 

najpóźniej drugiego dnia Festiwalu do komendantów obozów. 

utwory o tematyce harcerskiej i turystycznej (nie mogą to 

artystyczną).   

dobór repertuaru oraz 

dział jedynie zespoły i soliści zgłoszeni do udziału w Festiwalu. 

Czym jest design? Jest to obszerne pojęcie, w którego zakres wchodzi wiele dziedzin 

artystycznej aktywności człowieka. Pojęcie design pojawia się w kontekście takich dziedzin jak: 

projektowanie produktu, wzornictwo przemysłowe, architektura wnętrz, 
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multimedia, moda. Doświadczenie mówi nam, że świetnie sprawdza się także w odniesieniu do 

sztuki kulinarnej. Każdego roku i zawsze od nowa staramy się odnaleźć nowe zastosowanie dla 

słowa design, jednak motywem przewodnim i inspiracją niezmiennie pozostaje wiatraczek – 

symbol Festiwalu.  

Zapraszamy uczestników Festiwalu oraz młodych mieszkańców Kielc (do 18 roku życia) do 

wzięcia udziału w 3-dniowych warsztatach projektowania na Placu Artystów w Kielcach, 

prowadzonych przez instruktorów z Institute of Design Kielce. Warsztaty odbędą się w trakcie 

Festiwalu w terminie 12-26 lipca 2015 roku.  

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały na potrzeby realizacji 

warsztatów. Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną na stronie Organizatora 

http://festiwal-kielce.zhp.pl w zakładce Design się kręci! 

 

MŁODY FILM 

Słowo „kultura” może dla każdego oznaczać coś innego. I bardzo dobrze, bo twórczy wysiłek 

człowieka może przejawiać się na dziesiątki sposobów. Ta różnorodność jest piękna! Konkurs 

„Młody Film” już po raz drugi wykorzystuje szeroką definicję kultury, pozwalając młodym 

ludziom wykazać się swoją kreatywnością. Każdy z uczestników konkursu (można również 

pracować zespołowo) przygotowuje maksymalnie dwuminutowy film dotyczący kultury – 

według swojej własnej definicji i oryginalnego pomysłu. Nadesłane drogą elektroniczną filmy 

wyświetlone zostaną na gali konkursowej podczas 42 Międzynarodowego Harcerskiego 

Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, a powołane przez Organizatora Jury przyzna miejsca, 

zgromadzeni widzowie przyznają zaś Nagrodę Publiczności.  

Ocenie jury podlegać będzie: zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność twórcy, 

warsztat filmowy. 

W konkursie mogą brać osoby (zespoły) poniżej 18 roku życia, nie trzeba być uczestnikiem 

Festiwalu. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: 

http://festiwal-kielce.zhp.pl/film-index.php 

 

FESTIWALOWE BIURO TURYSTYCZNE 

Świętokrzyskie czaruje!  

Zarówno Kielce, jak i cały region świętokrzyski obfituje w atrakcje turystyczne zarówno dla 

młodych, jak i trochę starszych.  

Festiwalowe Biuro Turystyczne działające podczas 42 Międzynarodowego Harcerskiego 

Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej umożliwi jego uczestnikom poznanie rozmaitych zakątków 

województwa świętokrzyskiego, poczynając od ciekawych miejsc w Kielcach, poprzez Zamek 

Królewski w Chęcinach i JuraPark w Bałtowie, po sandomierskie Stare Miasta, czy piękne tereny 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Dla żądnych bardziej aktywnego wypoczynku proponujemy zorganizowanie zajęć na sztucznej 

ściance wspinaczkowej, meczu paintballowego lub spływu kajakowego przepiękną Doliną Nidy. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników i osoby towarzyszące 42 Międzynarodowemu 

Harcerskiemu Festiwalowi Kultury Młodzieży Szkolnej do bliższego poznania przyrody i 

zabytków regionu świętokrzyskiego. 



 

 

Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną na stronie Organizatora

kielce.zhp.pl w zakładce Festiwalowe 

12. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

• Zachowania nielicujące z godnością uczestnika Festiwalu, mogą spowodować zmianę 

werdyktu Jury przez Komendę Festiwalu

• Każdy uczestnik Festiwalu może być 

w jednej kategorii). Istnieje możliwość wyłonienia z zespołu wokalnego jednego solisty 

za dodatkową odpłatnością ustaloną przez organizatora

• Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora Festiwalu.

• Zespoły i soliści nie mogą wykonywać programów repertuarowych prezentowanych 

wcześniej na Kieleckim Festiwalu.

• W przypadku pobytu na festiwalu tylko jednego zespołu w danej kategorii organizator 

nie zapewnia specjalisty na warsztaty artystyczne.   

• W koncercie Galowym Laureatów obligatoryjnie wezmą udział laureaci „Złotych Jodeł”. 

Pozostałe zespoły /laureaci/ nominowani będą do koncertu wg wskazań reżysera 

koncertu. 

• Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wystąpienia na minimum dwóch koncertach 

organizowanych na Rynku w Kielcach.

 

13. PRAWA AUTORSKIE 

Uczestnicy przystępujący do 42 Harce

wynagrodzenia przysługujące uczestnikom prawa związane z wykonaniami

Przenoszą na rzecz organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami na 

wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:

• w zakresie utrwalania wykonań

wykonania wszelkimi dostępnymi technikami.

• w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na 

których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym do sprzedaży, użyczania oraz najmu 

egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono.

• rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możl

nagrania i rozpowszechniania występów konkursowych w radiu i

stronach internetowych organizatora.

Uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na 

publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez organizatora 

sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach oraz na stronach interneto

organizatora.  
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Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną na stronie Organizatora

Festiwalowe Biuro Turystyczne. 

Zachowania nielicujące z godnością uczestnika Festiwalu, mogą spowodować zmianę 

werdyktu Jury przez Komendę Festiwalu 

Każdy uczestnik Festiwalu może być członkiem tylko jednego zespołu (wystąpić tylko 

Istnieje możliwość wyłonienia z zespołu wokalnego jednego solisty 

za dodatkową odpłatnością ustaloną przez organizatora. 

Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora Festiwalu.

oły i soliści nie mogą wykonywać programów repertuarowych prezentowanych 

wcześniej na Kieleckim Festiwalu. 

W przypadku pobytu na festiwalu tylko jednego zespołu w danej kategorii organizator 

nie zapewnia specjalisty na warsztaty artystyczne.    

Galowym Laureatów obligatoryjnie wezmą udział laureaci „Złotych Jodeł”. 

Pozostałe zespoły /laureaci/ nominowani będą do koncertu wg wskazań reżysera 

Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wystąpienia na minimum dwóch koncertach 

Rynku w Kielcach. 

Uczestnicy przystępujący do 42 Harcerskiego Festiwalu przenoszą na O

wynagrodzenia przysługujące uczestnikom prawa związane z wykonaniami

Przenoszą na rzecz organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami na 

wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotniania egzemplarzy artystycznego 

wykonania wszelkimi dostępnymi technikami. 

w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na 

których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym do sprzedaży, użyczania oraz najmu 

egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono. 

rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w

rozpowszechniania występów konkursowych w radiu i

stronach internetowych organizatora. 

Uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na 

publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez organizatora 

sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach oraz na stronach interneto

Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną na stronie Organizatora http://festiwal-

Zachowania nielicujące z godnością uczestnika Festiwalu, mogą spowodować zmianę 

dnego zespołu (wystąpić tylko 

Istnieje możliwość wyłonienia z zespołu wokalnego jednego solisty 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora Festiwalu. 

oły i soliści nie mogą wykonywać programów repertuarowych prezentowanych 

W przypadku pobytu na festiwalu tylko jednego zespołu w danej kategorii organizator 

Galowym Laureatów obligatoryjnie wezmą udział laureaci „Złotych Jodeł”. 

Pozostałe zespoły /laureaci/ nominowani będą do koncertu wg wskazań reżysera 

Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wystąpienia na minimum dwóch koncertach 

rskiego Festiwalu przenoszą na Organizatora bez 

wynagrodzenia przysługujące uczestnikom prawa związane z wykonaniami artystycznymi. 

Przenoszą na rzecz organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami na 

oraz zwielokrotniania egzemplarzy artystycznego 

w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na 

których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym do sprzedaży, użyczania oraz najmu 

iwy sposób, w tym do 

rozpowszechniania występów konkursowych w radiu i telewizji, a także na 

Uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na 

publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez organizatora 

sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach oraz na stronach internetowych 


