
FESTIWAL PIOSENKI

 „Balanga, bo to 90 lat !”

REGULAMIN FESTIWALU

1. Organizatorem Festiwalu jest Komenda Hufca ZHP „Błękitne Niebo” Rydułtowy z 

siedzibą przy ul. Plebiscytowej 48 w Rydułtowach.

2. Festiwal odbędzie się 16 listopada o godz. 1000 w Rydułtowskim Centrum Kultury.

3. Zespoły składać powinny się z co najmniej 5 osób.

4. Zespoły tworzone mogą być z członków drużyn harcerskich, gromad zuchowych oraz 

innych organizacji i stowarzyszeń jak również uczniów szkół oraz przedszkolaków.

5. Każdy występujący zespół zobowiązany jest do oddania reklamówki plastikowych 

zakrętek w ramach akcji „Wkręć się w pomaganie”.

6. Kategorie tematyczne występów”

� Piosenka harcerska lub turystyczna – tematyka dowolna

� Twórczość własna - związana z 90leciem harcerstwa oraz zdobytą nazwą 

Hufca, czyli „Błękitnym Niebem”. Forma przedstawienia dowolna (piosenka, 

etiuda teatralna, skecz kabaretowy, układ taneczny etc.)

7. Kategorie wiekowe uczestników:

� Zuchy – gromady zuchowe, przedszkola (dzieci do 10 roku życia)

� Harcerze – dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia

� Instruktorzy oraz „osiemnaście plus”

� Soliści – kategoria wiekowa open

8. Zgłoszenia zespołów oraz solistów należy dokonać mailowo pod adresem: 

hanna.komarek@gmail.com.

9. Zgłoszenie powinno zawierać:

� Nazwę zespołu/ imię i nazwisko solisty

� Kategorie i tytuły piosenek oraz rodzaj i tytuł twórczości własnej

� Dane kontaktowe prowadzącego zespół

� Wymagania techniczne (ilość mikrofonów etc.)

10. Termin zgłoszeń upływa z dniem 4.11.2013 !

11. Jury liczyć będzie 4 osoby.

12. W skład Jury Festiwalu wchodzić będę profesjonalni muzycy bądź pasjonaci muzyki, 

kultury, sztuki.

13. Kryteria oceniania piosenek:

� Znajomość tekstu

� Sposób prezentowania się zespołu na scenie

� Aranżacja – sposób wykonania, wykorzystanie instrumentów, muzyka

� Ekspresja oraz wyraz artystyczny

14. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcą odbędzie się w dniu Festiwalu.

15. Po ostatnim występie odbędzie się przerwa spowodowana obradami Jury.

16. Biletem wstępu dla osób, które nie stanowią zespołów jest 5 plastikowych zakrętek.

17. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie oraz harmonogramie 

przebiegu Festiwalu.

CZUWAJ !
pwd. Hanna Komarek

z-ca komendanta d.s. programowych


