REGULAMIN
PRZEGLĄDU WOJEWÓDZKIEGO
Spotkania Artystyczne Zespołów Wokalnych,
Wokalno-Instrumentalnych oraz Solistów

Kielce, 12 maja 2017 roku

Spotkania Artystyczne są podsumowaniem pracy artystycznej drużyn, zespołów
harcerskich, szkolnych oraz działających w placówkach upowszechniania kultury.
Są imprezą dzieci i młodzieży inspirującą do poszukiwań wartościowego repertuaru
i form jego prezentacji.
Zachęcamy drużyny i zespoły do wybierania utworów, które nawiązywać będą
do problematyki harcerskiej, ukażą związek z Ziemią Kielecką lub tematyką
przedstawiającą dziecięce i młodzieżowe marzenia i wyobrażenia o otaczającym
ją świecie.
Niniejsze Spotkania Artystyczne są jedynym systematycznie prowadzonym, szerokim
przeglądem działalności artystycznej zespołów dziecięcych i młodzieżowych, dlatego
też powinna być im nadana odpowiednia ranga. Należy powiadomić (wysyłając
regulamin) wszystkie drużyny harcerskie, placówki kultury, szkoły o organizowanych
przeglądach.
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1. ORGANIZATOR
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Kielecka
im. Stefana Żeromskiego
tel. 41 344 65 55
biuro@wiatraczek.pl
http://kielecka.zhp.pl
2. WSPÓŁORGANIZATOR
Dom Kultury Białogon w Kielcach

3. TERMIN I MIEJSCE
12 maja 2017 roku
godz. 11.00
Sala Widowiskowa DK Białogon (ul. Pańska 1a)
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Podmioty artystyczne uprawnione do udziału w przeglądach:
•
•
•

harcerscy soliści, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne
soliści, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne placówek
upowszechniania kultury
soliści, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich.

Soliści, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne przygotowują 3 utwory
(prezentują 2) o łącznym czasie nie przekraczającym 10 minut.
Należy ściśle przestrzegać limitów czasowych.
5. OCENA
Do przeglądów wojewódzkich należy typować zespoły prezentujące wysokie
walory artystyczne. Ocena zespołów uczestniczących w eliminacjach wojewódzkich
prowadzona będzie oddzielnie dla:
•
•

zespołów harcerskich
zespołów szkolnych i działających w placówkach upowszechniania kultury.

Jury oceniające prezentowane programy powołuje organizator. Przy ocenie
zespołów Jury będzie brało pod uwagę: ogólny wyraz artystyczny, wykonanie,
dobór repertuaru, aranżacja, przy zespołach harcerskich Jury będzie brało pod
uwagę umundurowanie oraz harcerski styl bycia.
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Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądach wojewódzkich zostaną ocenione
i otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Ponadto Jury zakwalifikuje najlepsze zespoły do udziału w 44. Międzynarodowym
Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 2017 oraz Koncercie
„Gospodarze-Gościom”.
6. ZGŁOSZENIA
Na przeglądy konkursowe zespoły i soliści wypełniają ankietę zgłoszeniową oraz
listę uczestników.
Wypełnione dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną: biuro@wiatraczek.pl
lub pocztą tradycyjną: ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce do dnia 5 maja 2017 r.
7. TRANSPORT
Koszty przejazdu i udziału w przeglądach wojewódzkich pokrywają macierzyste
szkoły i placówki kultury zapewniające jednocześnie opiekę wychowawczą.
8. KOSZTY UCZESTNICTWA
Uczestnicy przeglądów wnoszą odpłatność w wysokości 15 złotych od osoby.
W ramach odpłatności uczestnicy otrzymają poczęstunek.
Wpłaty za uczestnictwo można dokonać bezpośrednio na konto:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Kielce
Nr 56 1930 1800 2630 0600 9403 0021
ZHP Chorągiew Kielecka
ul. Pańska 1a
25-811 Kielce
Tytułem: imię i nazwisko/nazwa zespołu, spotkania artystyczne.
Do wystawienia faktury niezbędne są następujące dane:
• nazwa instytucji
• adres
• NIP
9. NAGRODY
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zaproszeni do udziału
w Koncercie „Gospodarze-Gościom” otwierającym 44. Międzynarodowy
Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej 2017.
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