
 

 

 

 

 

   

 

 

  

 
 

HARCERSKA WIOSNA KULTURALNA 

ON-LINE 
Przeglądy Wojewódzkie Zespołów Wokalnych,  

Wokalno-Instrumentalnych oraz Wokalistów 

Kielce, 27-28 maja 2020 roku 
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Harcerska Wiosna Kulturalna jest corocznym podsumowaniem pracy 
artystycznej drużyn, zespołów harcerskich, szkolnych, działających w placówkach 
upowszechniania kultury oraz wokalistów. Jest to wydarzenie kierowane do 
dzieci i młodzieży z regionu świętokrzyskiego, które ma inspirować do 
poszukiwań wartościowego repertuaru i form jego prezentacji. 

Tegoroczna Harcerska Wiosna Kulturalna, ze względu na trwającą pandemię 
COVID-19, odbędzie się w formie online. Pragniemy, aby ten szczególny, 
niesprzyjający i wymagający czas pozwolił Wam mimo wielu trudności 
rozwijać zainteresowania i pasje artystyczne, które często stają się sensem 
naszego życia. Chcemy umożliwić Wam możliwość artystycznych prezentacji i 
wspólne spotkanie tym razem online! 

Zachęcamy uczestników do wybierania utworów, które nawiązywać będą 
do tematyki harcerskiej i harcerskiego stylu życia, a także takich, które promują 
radosne podejście do życia oraz pozytywne wartości i postawy: kontakt z naturą 
i szacunek dla przyrody, przyjaźń, braterstwo, służbę dla społeczności 
i poświęcenie dla wspólnego dobra, przeżywanie przygód, wędrowanie 
i poznawanie świata. Takie utwory z pewnością będą cieszyć się uznaniem wśród 
jurorów tegorocznych przeglądów. 
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1. ORGANIZATOR 
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Kielecka 
im. Stefana Żeromskiego 
 
tel.: 
hm. Arkadiusz Szostak - 789 444 998;  
pwd. Katarzyna Daranowska - 502 078 328 
 
biuro@wiatraczek.pl 
https://kielecka.zhp.pl 

2. WSPÓŁORGANIZATOR 
Dom Kultury Białogon w Kielcach 

3. TERMIN I MIEJSCE 
Termin: 27-28 maja 2020 roku 
Miejsce:  
https://www.facebook.com/ChKieleckaZHP 
https://www.facebook.com/dkbialogon/ 

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 1 utwór w formie 
nagrania audio-video zarejestrowany na dowolnym urządzeniu (kamera, telefon, tablet), 
który wraz z wypełnionym zgłoszeniem przesyłają zgodnie z punktem 6 regulaminu. 

UWAGA! Organizatorzy nie wymagają profesjonalnych nagrań. Zachęcamy uczestników 
przeglądu do eksperymentowania i nagrywania swoich prezentacji wokalnych w 
dogodnych dla Was i bezpiecznych warunkach, np. własne mieszkanie lub dom, taras, 
ogród. Nagrywajcie tam, gdzie będzie Wam wygodnie i gdzie czujecie się twórczo 
zainspirowani! 

5. OCENA 
Do przeglądów wojewódzkich należy typować podmioty artystyczne prezentujące 
wysokie walory artystyczne. Ocena podmiotów artystycznych uczestniczących 
w eliminacjach wojewódzkich prowadzona będzie oddzielnie dla: 

• harcerskich podmiotów artystycznych, 
• podmiotów artystycznych działających w szkolnych, 
• podmiotów artystycznych działających w placówkach upowszechniania kultury. 
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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. 

Ważnym elementem oceny jury będzie dobór repertuaru, który nawiązywać będzie do 
tematyki harcerskiej i harcerskiego stylu życia, a także będzie promował radosne 
podejście do życia oraz pozytywne wartości i postawy: kontakt z naturą i szacunek dla 
przyrody, przyjaźń, braterstwo, służbę dla społeczności i poświęcenie dla wspólnego 
dobra, przeżywanie przygód, wędrowanie i poznawanie świata. 

Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądach wojewódzkich zostaną ocenione 
i otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

Ponadto Jury zakwalifikuje najlepsze zespoły do udziału w 47. Międzynarodowym 
Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 2020 oraz Koncercie „Gospodarze-
Gościom”. Szczegółowe informacje na temat formy organizacji Festiwalu w tym roku 
będą podane w późniejszym terminie i będą zależne od sytuacji epidemiologicznej w 
kraju i możliwości organizatora. 

6. ZGŁOSZENIA 
Na przeglądy konkursowe zespoły i soliści wypełniają elektroniczną ankietę 
zgłoszeniową, listę uczestników (w przypadku zespołów) oraz załączają plik audio-video 
z wykonaniem piosenki konkursowej. 

Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić ankietę na stronie https://hwk.kielecka.zhp.pl/ 
do dnia 24 maja 2020 r. 

7. KOSZTY UCZESTNICTWA 
Udział w Przeglądzie jest bezpłatny! 

8. NAGRODY 
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Łączna pula nagród wynosi 3000 zł. 
Nagrody w postaci bonów zostaną wysłane do Was pocztą na wskazany w zgłoszeniu 
adres poczty elektronicznej. 

9. POZOSTAŁE 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Harcerskiej Wiosny Kulturalnej lub 
przedłużenia jej trwania w przypadku dużej liczby zgłoszeń. 
O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub na adres e-mail 
wskazany w karcie zgłoszeniowej min. na 3 dni przed wydarzeniem.  
Wszystkie osoby, które przesłały zgłoszenie w formie wypełnionej papierowo 
ankiety, która obowiązywała w pierwotnej wersji konkursu, proszeni są o 
zgłoszenie się zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w niniejszym 
Regulaminie (taka informacja zostanie również przesłana do nich na podany 
wcześniej adres e-mail). 
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10.DANE OSOBOWE 

Filmy zgłoszone do Harcerskiej Wiosny Kulturalnej będą publikowane na 
Facebooku oraz stronie internetowej Chorągwi Kieleckiej ZHP. Wszystkie dane 
osobowe są zbierane w celu organizacji i realizacji Harcerskiej Wiosny Kulturalnej.  

Dla uczestników będących członkami Związku Harcerstwa Polskiego informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie 
www.deklaracja.zhp.pl  
Dla wszystkich uczestników nie będących członkami Związku Harcerstwa 
Polskiego informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz 
wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku znajdują się klauzuli informacyjnej.  
 
 
Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego. 


