DRUHNY I DRUHOWIE!
Komenda Hufca ZHP Opole mają zaszczyt zaprosić Was i Wasze drużyny na Hufcowy
Festiwal Piosenki Harcerskiej „Złote gitary” 2016.
Jest to kolejna okazja do zaprezentowania jednego z elementów całorocznej pracy Waszych
drużyn. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w festiwalu.
CELE FESTIWALU:
Głównym celem programu jest upowszechnienie i rozwój kultury poprzez rozwijanie
zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do poszerzania swoich
umiejętności muzycznych, czyli:
 rozwijanie zainteresowań artystycznych,
 praktyczne doskonalenie umiejętności wokalno – instrumentalnych,
 upowszechnienie i promowanie kultury,
a





także:
zaprezentowanie talentów oraz umiejętności zuchów i harcerzy,
popularyzacja piosenki harcerskiej,
integracja środowisk naszego hufca,
dobra zabawa.

TERMIN FESTIWALU:
 11-13 marca 2016 r. – weekendowy biwak dla chętnych w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 5 w Opolu
 12 marca 2016 r. – przesłuchania festiwalowe od godziny 10 do zakończenia przesłuchań
(max. do 16.00)
 13 marca 2016 r. – koncert laureatów w Zespole Szkół o godzinie 12.30
MIEJSCE:
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu (ul. Hubala 2).
WARUNKI UCZESTNICTWA
Organizatorzy przewidzieli 4 główne kategorie wiekowe:
 zuchy
 harcerze
 harcerze starsi
 wędrownicy i instruktorzy
W przypadku małej ilości wykonawców w danej kategorii organizator zastrzega sobie prawo
do łączenia kategorii wiekowych.
Ponadto występy będą oceniane w kategoriach wykonawczych:
 soliści
 zespoły małe – od 2 do 5 osób
 zespoły duże – od 6 do 10 osób
 drużyna ( dla wszystkich pionów harcerskich wspólna kategoria ) /gromada (11 osób i
więcej)

Każdy wykonawca przygotowuje dwie piosenki: jedną o tematyce harcerskiej oraz drugą
„piosenkę z ekranu lub sceny”.
ZUCHY W KATEGORII GROMADA PRZYGOTOWUJĄ DWIE PIOSENKI, W POZOSTAŁYCH
KATEGORIACH PRZYGOTOWUJĄ TYLKO JEDNĄ, DOWOLNĄ PIOSENKĘ!!!
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia na festiwal należy przesłać droga elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie 1
marca:
 zgłoszenia zuchów na adres: martaregulska3@interia.pl
 zgłoszenia harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów na adres:
zuza.pinias@gmail.com
Do zgłoszenia należy dołączyć teksty wykonywanych piosenek.
Ponadto:
 warunkiem uczestnictwa w festiwalu (przesłuchania oraz koncert laureatów) jest
wpłacenie 10 zł wpisowego od każdej osoby występującej na festiwalu oraz wypełnienie
zgłoszenia. Wpisowe wpłacamy w hufcu do dnia 4 marca;
 w festiwalu jako wykonawcy udział wezmą tylko soliści i zespoły zgłoszeni w terminie,
którzy opłacą wpisowe;
UWAGI ORGANIZACYJNE:
1. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
 znaczek festiwalowy,
 nagłośnienie, nagrody i dyplomy dla laureatów festiwalu,
 słodki poczęstunek,
 napój,
 miłą harcerską atmosferę i dobrą zabawę.
2. Wykonawców będzie oceniać profesjonalne Jury.
3. Organizator sugeruje własny, żywy akompaniament.
UWAGI KOŃCOWE:
Dokładny harmonogram festiwalu zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń – najpóźniej
6 marca 2016 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własnej interpretacji poszczególnych punktów
niniejszego regulaminu.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
Organizatorzy
W razie ewentualnych pytań proszę dzwonić lub pisać:
 pwd. Anna Kucharska – 533 167 252;

