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                               REGULAMIN 

               XXXIII FESTIWALU PIOSENKI  

 HARCERSKIEJ I TURYSTCZNEJ „KOLIBER” 
 

 

                                           

1.TERMIN: 
                                                  

18 Listopada 2017 r. (sobota) START - godz. 9.30  

 

                                           2. MIEJSCE: 
 

                                          Kinoteatr Klubu IW sp SZ, ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy  

                            

                                       3. ORGANIZATOR:  
 

                                           Hufiec ZHP Bydgoszcz- Miasto oraz 91 BDW "Równonoc" 

 

                                         

                                         4. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA: 
 

            - naklejki, plakietki oraz dyplomy; - nagrody dla najlepszych, - poczęstunek dla uczestników, -  

                                            dobra zabawa! - koncert zespołu "Z ostatniej chwili"  

 

 

5. SKŁADKA ZADANIOWA: 

 

 • 9,00 zł - dla środowisk z opłaconą na bieżąco (III kwartał 2017) składką członkowską do KH.  

 

• 13,00 zł - dla środowisk z nieopłaconymi na bieżąco składkami. Wpłaty należy dokonać na konto: 09               

1060 0076 0000 3300 0063 0315 z dopiskiem  

DSCZ-KOLIBER-nazwa drużyny-ilość osób (np. DSCZ-Koliber-39 BDH "GAJ" - 11 osób)  
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6. ZGŁOSZENIA: 
 

 - należy dokonać do 13.11.2017 r. (poniedziałek) na adres festiwal.koliber@gmail.com do godz. 23.00 

Zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną ANKIETĘ APLIKACYJNĄ oraz skan/zdjęcie potwierdzenie zapłaty 

za udział.  

 

                                                     7. ZASADY FESTIWALU:  
 

- drużyny harcerskie wykonują dwie piosenki: * pierwsza piosenka: dawna historyczna / patriotyczna * druga 

piosenka: wasz przebój harcerski - gromady zuchowe przygotowują piosenkę zuchową - soliści prezentują 

jedną piosenkę historyczną/patriotyczną/o Bydgoszczy - każda jednostka może zgłosić jeden zespół i 

maksymalnie 2 solistów, - osoby występujące muszą być członkami jednostki harcerskiej i być wpisane do 

Ewidencji ZHP, - nagrody przyznawane będą w kategoriach: zespoły (w dwóch kategoriach) i soliści. 

*kategoria H/HS - dla drużyn harcerskich oraz wielopoziomowych z przewagą harcerzy *kategoria HS/W - dla 

drużyn wędrowniczych oraz wielopoziomowych z przewagą harcerzy starszych - występy oceniać będzie 

niezależne Jury Jednostka, która zwycięży, będzie współorganizatorem kolejnego festiwalu oraz wystąpi 

podczas Gali kończącej Rok Bydgoskiego Harcerstwa  

 

 

                                                  8. PRZEBIEG FESTIWALU: 
 

 - rozpoczęcie festiwalu (godz. 9.30) - występy solistów i drużyn harcerskich (wg losowej kolejności podanej 

przed festiwalem) - występ gromad zuchowych (godzina podana będzie po zakończeniu przyjmowania 

zgłoszeń) - występ gościa festiwalu - zespołu "Z ostatniej chwili" - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.  

 

 

 

 

OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAW SPORNYCH 

NALEŻY DO ORGANIZATORÓW. 

 

 

 

 


