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CZĘŚĆ II 
1. KATEGORIE GŁÓWNE 
 

MUZYKA 

UCZESTNICY: 

•••• soliści (Kategorie wiekowe: 6-9, 10-13, 14-16, 17-25 lat) 

•••• zespoły wokalne (Kategorie wiekowe: 6-12, 13-16, 17-25 lat) 

•••• zespoły wokalno – instrumentalne (Kategorie wiekowe: 6-12, 13-16, 17-25 lat) 

•••• zespoły instrumentalne od orkiestry do duetu* 

•••• inne formy muzyczne, w tym chóry* 

* kategorie, w których Jury nie będzie stosować grup wiekowych. 

ZASADY REGULAMINOWE: 

•••• każdy wykonawca (dotyczy zespołów wokalnych i solistów) przygotowuje do konkursu 

3 utwory o łącznym czasie do 10 minut (przynajmniej jeden w języku polskim lub ojczystym 

oraz  co najmniej jeden o tematyce harcerskiej i turystycznej), z których w konkursie 

prezentuje 2 utwory dopuszcza się (półplayback), 

•••• podkłady muzyczne dla zespołów wokalnych i solistów mogą mieć nagrany jedynie 

akompaniament instrumentalny bez partii wokalnych tzw. „chórków”, 

•••• soliści mogą skorzystać z podkładów muzycznych z płyt wydanych: na 30 Jubileuszowym 

Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce - 2003” oraz na 32 w 2005 roku 

(istnieje możliwość zakupienia jej w Chorągwi Kieleckiej ZHP za zaliczeniem pocztowym), 

•••• organizatorzy zapewniają fortepian i aparaturę nagłaśniającą (vokal), 

•••• wszyscy wykonawcy przesyłają na adres ZHP Chorągiew Kielecka (adres jw.) płyty CD/DVD 

z nagraniami oraz prymki z funkcjami i teksty (autor tekstu, kompozytor) w 1-nym 

egzemplarzu, 

•••• dla potrzeb medialnych każdy utwór należy przygotować w dwóch wersjach czasowych 

(wersja telewizyjna do 3-ch minut). 

OCENA ZESPOŁÓW: 
Jury w swej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: 

•••• dobór repertuaru 

•••• wykonanie 

•••• aranżacja 

•••• ogólny wyraz artystyczny 

 

MUZYKA 



 

2 

 

HARMONOGRAM  

moduł 14 dniowy 
NIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELA    

12.07. 

PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK    

13.07.13.07.13.07.13.07.    

WTOREKWTOREKWTOREKWTOREK    

14.07.14.07.14.07.14.07.    

ŚRODAŚRODAŚRODAŚRODA    

15.07.15.07.15.07.15.07.    

CZWARTEKCZWARTEKCZWARTEKCZWARTEK    

16.07.16.07.16.07.16.07.    

PIĄTEKPIĄTEKPIĄTEKPIĄTEK    

17.07.17.07.17.07.17.07.    

SOBOTASOBOTASOBOTASOBOTA    

18.07.18.07.18.07.18.07.    

NIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELA    

19.07.19.07.19.07.19.07.    

        

 PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK    

20202020.07..07..07..07.    

WTOREKWTOREKWTOREKWTOREK    

21212121.07..07..07..07.    

ŚRODAŚRODAŚRODAŚRODA    

22222222.07..07..07..07.    

CZWARTEKCZWARTEKCZWARTEKCZWARTEK    

23232323.07..07..07..07.    

PIĄTEKPIĄTEKPIĄTEKPIĄTEK    

24242424.07..07..07..07.    

SOBOTASOBOTASOBOTASOBOTA    

25252525.07..07..07..07.    

NIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELA    

26262626.07..07..07..07.    

        

 

moduł 7 dniowy 
NIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELA    

12.07. 

PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK    

13.07.13.07.13.07.13.07.    

WTOREKWTOREKWTOREKWTOREK    

14.07.14.07.14.07.14.07.    

ŚRODAŚRODAŚRODAŚRODA    

15.07.15.07.15.07.15.07.    

CZWARTEKCZWARTEKCZWARTEKCZWARTEK    

16.07.16.07.16.07.16.07.    

PIĄTEKPIĄTEKPIĄTEKPIĄTEK    

17.07.17.07.17.07.17.07.    

SOBOTASOBOTASOBOTASOBOTA    

18.018.018.018.07.7.7.7.    

NIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELA    

19.07.19.07.19.07.19.07.    

        

 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI 

• UCZESTNICY 

14 DNI – 1250 ZŁ 

7 DNI – 800 ZŁ 

• OPIEKUNOWIE  

(1 opiekun na mniej niż 15 osób) 

14 DNI – 700 ZŁ  

7 DNI – 400 ZŁ 

 

• ZESPOŁY HARCERSKIE* 

14 DNI – 1150 ZŁ 

7 DNI – 750 ZŁ 

 

* posiadające rekomendację Hufca lub 

Chorągwi 

 

UWAGI ORGANIZATORA FESTIWALU: 

1) Za "OPIEKUNA" Organizator uznaje jedną osobę pełnoletnią, spełniającą wymagania 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, na każdą 15 osobową grupę uczestników danego 

podmiotu wykonawczego. Każda następna osoba dorosła uznawana jest za osobę towarzyszącą.  

2) Na każdą pełną 15 osobową grupę uczestników z danego podmiotu wykonawczego 1 opiekun 

zwolniony jest z odpłatności.  

3) Osoby towarzyszące (np.: rodzice, trzeci opiekun 20 osobowego zespołu) ponoszą pełną 

odpłatność jak uczestnicy, zgodnie z wybranym modułem (14 lub 7 dni). 

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Kielce; Nr 56 1930 1800 2630 0600 9403 0021 

ZHP Chorągiew Kielecka, ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce 

W tytule przelewu należy podać: nazwę zespołu lub imię i nazwisko solisty, wybrany moduł. 

 

- Przyjazd, 
zakwaterowanie  
 

- Koncert 
„Gospodarze- 
Gościom” 

- Próby do 
przegl ądów  
 

- Korowód 
i Jarmark 
Festiwalowy  
 

- Próby do 
przegl ądów  
 
- przegl ąd 
konkursowy 

 

c.d. przegl ądu 
konkursowego  
 

- warsztaty 
artystyczne 
 

- Warsztaty 
artystyczne  
 

- Koncert na 
Rynku w 
Kielcach 

 

- Warsztaty 
artystyczne  
 

- Koncert „Folklor 
Świata” 

- Warsztaty 
artystyczne 
 

- Wycieczki 
- Konkurs na 
piosenk ę harcersk ą 

 

- Wycieczki 
 

- Koncert na 
Rynku w Kielcach 

 

- Warsztaty 
artystyczne 
 

- Koncert na 
Rynku w Kielcach 

 

- Warsztaty 
artystyczne 
 

- Koncert na 
Rynku w Kielcach 
 

- Warsztaty 
artystyczne 
 

- Koncert na 
Rynku w Kielcach 
 

- Próby do  
koncertu 
 Galowego   
 

- Koncert na 
Rynku w Kielcach 
 

 
- Próby do  
koncertu  
Galowego   
 

 

- Podsumowanie 
Festiwalu 
 

- Koncert Galowy 
Laureatów 

 
- Wyjazd 
uczestników 

- Przyjazd, 
zakwaterowanie  
 

- Koncert 
„Gospodarze- 
Gościom” 

- Próby do 
przegl ądów  
 

- Korowód 
i Jarmark 
Festiwalowy  
 

- Próby do 
przegl ądów  
 
- przegl ąd 
konkursowy 

 

c.d. przegl ądu 
konkursowego  
 

- warsztaty 
artystyczne 
 

- Warsztaty 
artystyczne  
 

- Koncert na 
Rynku w 
Kielcach 

 

- Warsztaty 
artystyczne  
 

- Koncert 
„Folklor Świata” 

 
- Wyjazd 
uczestników 

 

- Warsztaty 
artystyczne  
 

- Wycieczki 


