Harcerski Festiwal Kultury

pod hasłem :

"O, DOBRA RZEKO, O MĄDRA
WODO...."
Mysłowice, 07-09.04.2017r.

"O, dobra rzeko, o mądra wodo...."
Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Wisły, z tej okazji chcemy Was
namówić do pochylenia się nad.... wodą.... Bo przecież "Woda jest życiem". Od
wielu lat mówi się, że zapasy wody pitnej na Ziemi się kurczą, że są rejony na
świecie, gdzie ludzie umierają z pragnienia, że trzeba oszczędnie używać wody...
Niech tegoroczny festiwal upłynie nam przy piosenkach o Wiśle, rzece,
wodzie, morzu... Niech zabrzmi nawet żeglarska pieśń! Ale zastanówcie się też nad
tym, jak można i należy postępować z wodą rozsądnie, aby to bezcenne,
niezastąpione źródło wszelkiego życia na Ziemi mogło spełniać nadal swe odwieczne
funkcje. Czy Wy – harcerze w drużynie, zuchy w gromadzie – możecie zrobić coś dla
wody? Zapoznajcie się z kroplą , zbudujcie obozową oczyszczalnię, poszukajcie
wodnika, zbudujcie wodna elektrownię... I pokażcie nam czego nauczyła Was
przygoda z wodą.
Jeśli przestraszyliście się powagi tematu, odrzućcie obawy! Zachęcamy do
skorzystania z jednej z najstarszych propozycji programowych ZHP (z 1995 roku!)
"Woda jest życiem". Znajdziecie ją w Centralnym Banku Pomysłów ZHP. Tam na
pewno doszukacie się inspiracji do przygotowania swojego programu na HFK
"Harcomania 2017". A może natchnie Was ta propozycja do zaplanowania biwaków,
zadań zespołowych, projektów albo nawet programu drużyny na kolejne lata?
Czuwaj, hm Anna Berzowska.

http://cbp.zhp.pl/propozycje/woda-jest-zyciem/

REGULAMIN
Termin:
07-09.04.2017r.

Lokalizacja:
Zespół Szkół Sportowych w
Mysłowicach,
ul. Gwarków 1, Mysłowice

Mysłowicki Ośrodek Kultury
ul. Grunwaldzka 7

Organizatorzy:
Komenda Hufca ZHP Mysłowice
Miejski Ośrodek Kultury w Mysłowicach
Zespół Szkół Sportowych w Mysłowicach
Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach
4. ŚDH "Agricola"

Sztab:
Komendant: hm. Anna Berzowska
Z-ca Komendanta: ćw. Jakub Gandyk
Finansista: dh. Aleksandra Lis
członkowie sztabu:
phm. Wojciech "Gofer" Godoń
Angelika Lelek
pwd. Tomasz Kaniowski
odkr. Michał Gandyk
oboźny: zostanie mianowany przez komendanta HFK

Cele:
- Integracja środowisk harcerskich województwa śląskiego
- Promocja harcerstwa w mieście
- Promocja miasta w województwie
- Poznawanie i krzewienie różnych form kultury wśród młodzieży
- Odkrywanie i rozwijanie swoich talentów
- Promocja Centralnego Banku Pomysłów ZHP
- praca z propozycjami programowymi ZHP
- propagowanie ekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży
- poznanie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem i niedoborem wody
na świecie

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami festiwalu mogą być: podstawowe jednostki organizacyjne,
grupy/zastępy zadaniowe oraz grupy niezrzeszone.
Drużyny mogą liczyć od 5 do 20 osób, w przypadku mniejszej lub większej
ilości, należy kontaktować się z organizatorem.
Drużyny harcerskie zobowiązane są do posiadania karty biwaku oraz
ubezpieczenia/drużyny ze szkół- ubezpieczenie wraz z listą uczestników, ich
numerami pesel oraz zgodami rodziców
Każda drużyna musi mieć pełnoletniego opiekuna (1 opiekun/20 os.)
Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun.
Harcerzy uczestniczących w festiwalu obowiązuje przestrzeganie Prawa
Harcerskiego oraz regulaminu HFK "Harcomania" 2017
Co zabrać?
śpiwór i karimata,
obuwie na zmianę do używania w miejscu noclegu,
jedzenie na 2 śniadania i 2 kolacje,
przybory do spożywania posiłków (śniadań i kolacji; obiad w formie cateringu
będzie wydawany na jednorazowych naczyniach, wraz z plastikowymi
sztućcami)
mundur harcerski w przypadku uczestników drużyn harcerskich
śpiewniki oraz WSZELKIE instrumenty muzyczne
DOBRY HUMOR ;DD !

Koszt:
Koszt uczestnictwa w festiwalu dla harcerzy z Hufca Mysłowice wynosi 25zł, a dla uczestników spoza Hufca Mysłowice- 30 zł.
W ramach wpłaty zapewniamy 2 noclegi w warunkach polowych, obiad w
sobotę oraz ciepłą herbatę do każdego posiłku, warsztaty artystyczne, koncert zespołu
muzycznego podczas gali, nagrody dla zwycięzców, dyplom uczestnictwa dla każdej
drużyny oraz plakietki dla wszystkich uczestników.
Wpłaty do 31 marca (w tytule: Harcomania 2017, imię i nazwisko +
nazwa drużyny/nazwa szkoły) należy dokonać na konto hufca Mysłowice:
Bank PEKAO SA Mysłowice ul.Mikołowska
40 1240 4315 1111 0000 5302 4798

Zgłoszenia:
Na zgłoszenia(według wzoru) czekamy do 2 kwietnia 2017r. włącznie –
liczy się data wpływu (wzór w załączeniu na końcu dokumentu).
Natomiast na wpłaty czekamy do 31 marca, tak abyśmy 3 kwietnia mogli zestawić
je ze zgłoszeniami ;)
Zgłoszenia oraz wszelkie zapytania należy przysyłać na e-mail:

ania.berzowska@gmail.com
(tel. : 692-875-924)

ZASADY FESTIWALU
HFK “Harcomania" 2017 jest festiwalem kultury, dlatego startujący w nim
drużyny mogą spróbować swych sił w trzech etapach – Akcja „Woda jest życiem”,
Konkurs Plastyczny oraz Festiwal Piosenki. Uczestnictwo we wszystkich etapach nie
jest obowiązkowe, jednak czy wam się to opłaca?
Ocena uczestników :
Za każdy z etapów drużyna będzie mogła uzyskać 50 punktów. Będą one przyznawane
przez Jury według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem
- estetyka wykonania
- poprawność merytoryczna
- poziom wykonania
- pomysłowość twórczości
- osobiste odczucia Jury
Do Jury zaproszone zostaną osoby z wykształceniem artystycznym lub związane
zawodowo ze sztuką oraz goście honorowi.
Ocena także należeć będzie do Was! Każda z drużyn będzie mogła zdobyć
również NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI. Szczegóły oceny podamy na odprawie
drużynowych.
Przyznawane nagrody :
- Grand Prix - 3 pierwsze miejsca
- Konkurs Plastyczny- zwycięstwo
- Festiwal Piosenki- zwycięstwo
- Turniej X Muzy- zwycięstwo

- Nagroda Publiczności

Poszczególne etapy festiwalu:
Konkurs Plastyczny
Drużyna wykonuje JEDNĄ pracę plastyczną w dowolnej technice, zgodną
z tematem festiwalu. Prace plastyczne należy dostarczyć organizatorom do 1
kwietnia 2017r., ponieważ z prac plastycznych powstanie wystawa w holu MOK.

Festiwal Piosenki
Każda drużyna przygotowuje 2 piosenki: jedną harcerską, jedną dowolną,
jednak obie zgodne z tematem festiwalu. Piosenki wykonuje cała drużyna, gdyż nie
chodzi nam o występy solowe!
Wszelkie urozmaicenia performensów - dodatkowo punktowane.

Turniej X Muzy
Film ukazujący przeprowadzoną Akcję „Woda jest życiem” .
ZADANIE do Turnieju X Muzy :
Przeprowadzenie przez drużynę zadania związanego z propozycją
programową ZHP "Woda jest życiem" i udokumentowanie jej w formie krótkiego
filmu ( 5-10 min.) lub prezentacji multimedialnej, która będzie zaprezentowana
podczas Turnieju X Muzy.
Zasady przeprowadzenia Akcji „Woda jest życiem”
1. W zadaniu musi wziąć udział cała drużyna(ekipa) pod opieką pełnoletniego
instruktora.
2. Zadanie powinno być pożyteczne.
3. Film/prezentacja z przeprowadzonej akcji powinien być dostarczony do
komendy festiwalu do dnia 02.04.2016r.

Zapraszamy więc do wspólnej zabawy i czerpania
przyjemności z POMAGANIA!

HARMONOGRAM:
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17 do 18
1830 – 1900
00
1900 -- 20
2030
2200

Piątek 07.04.2016r.
– Przyjazd, zakwaterowanie drużyn
– Apel
– Kolacja
– Turniej X Muzy
– Cisza nocna
Sobota 08.04.2016r.

7 –8
800 – 900
930 – 1330
1330 – 1430
1500 – 1730
1800 – 1900
1930
30

00

– Śniadanie
– Zajęcia programowe - warsztaty
– Obiad
– Festiwal Piosenki
– Kolacja
– Koncert Galowy HFK Harcomania 2016
(ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, koncert)
– Cisza nocna

00

22

8 –8
830 – 930
1000
do 1200
00

– Pobudka, toaleta poranna

30

Niedziela 09.04.2016r.
– Pobudka, toaleta poranna, pakowanie
– Śniadanie
– Apel
– Sprzątanie, wykwaterowanie

Regulacje porządkowe :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Regulamin obowiązuje każdego uczestnika HFK "Harcomania" 2017 od momentu przyjazdu
do miejsca zakwaterowania do oficjalnego zakończenia;
Uczestnictwo drużyn Hufca Mysłowice w HFK jest możliwe wyłącznie po uiszczeniu
wszystkich składek harcerskich włącznie z marcem (wpłaconych nie później niż 20 marca).
Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godz. 07:00 (chyba, że Oboźny zdecyduje
inaczej);
Nikt samodzielnie, bez zezwolenia Komendanta/Oboźnego nie może opuścić miejsca imprezy;

Drużynowi/Opiekunowie są zobowiązani do powiadomienia w nadesłanym zgłoszeniu
o dodatkowych zajęciach, w których chcą uczestniczyć ich drużyny, a które nie zostały
wpisane w harmonogram HFK „Harcomania” 2017;
Uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek na terenie imprezy;
Każda Drużyna bezwzględnie zobowiązana jest do uprzątnięcia miejsca, w którym była
zakwaterowana i zdania go Oboźnemu w dniu wyjazdu;
Każdego uczestnika obowiązuje przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego;
Uczestnik zobowiązany jest wykonywać polecenia Komendanta/Oboźnego oraz swoich
przełożonych;
Każdy uczestnik musi przestrzegać obowiązującego harmonogramu HFK "Harcomania" 2017 i
uczestniczyć we wszystkich zajęciach;
Nad bezpieczeństwem uczestników HFK czuwają ich drużynowi/opiekunowie;
Wszelkie zmiany opiekunów drużyn muszą być zgłoszone oboźnemu dwukrotnie: przy
rejestracji drużyn na HFK oraz przy faktycznej zmianie opiekunów;
Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać ubrania na zmianę na trzy dni
dostosowane do pogody. Dodatkowo wszyscy harcerze zobowiązani są do posiadania
kompletnego, regulaminowego umundurowania ZHP.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania prowiantu na 2 dni;
Nie wolno wnosić alkoholu i innych używek oraz ich spożywać;
Nie wolno spać poza miejscem do tego wyznaczonym;
Każdy uczestnik ma własną karimatę i śpiwór, w którym sam śpi;
Nie wolno używać sprzętu znajdującego się na terenie hali oraz MOK – szczególnie sprzętu
nagłaśniającego, rzutników multimedialnych, zestawów komputerowych, itp;
Uczestnik bądź jego prawny opiekun finansowo odpowiada za wyrządzone przez siebie
szkody;
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą DOBREGO HUMORU;
Każdy uczestnik dopuszczający się złamania w/w regulaminu zostanie niezwłocznie wydalony;
Kwestie sporne podczas imprezy rozstrzyga Komenda HFK "Harcomania" 2017;
Uczestnictwo w biwaku danej drużyny oznacza zaakceptowanie przez nią niniejszego
regulaminu biwaku;
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie;
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów Imprezy

Zgłoszenie
na
Harcerski Festiwal Kultury "Harcomania" 2017 - "Woda jest życiem"
Mysłowice, 7 - 9 kwietnia 2017 r.

1.

Nazwa drużyny oraz hufiec//nazwa drużyny oraz dane szkoły:
..................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

2.

Ilość uczestników : ...........................

3.

Opiekun/Opiekunowie (wymagany 1 opiekun na 20 uczestników) :
I. Imię i nazwisko : ....................................................
Nr dowodu osobistego : .................................
II. Imię i nazwisko : ...................................................
Nr dowodu osobistego : .................................

4.

5.

Kontakt do Opiekuna :
I. nr tel. : ..........................................

adres e-mail : ...............................................................

II. nr tel. : .........................................

adres e-mail : ...............................................................

Będziemy brać udział w etapach (wykreślić niepotrzebne i/lub dopisać wytyczne):

Konkurs Plastyczny- przewidywane wymiary pracy plastycznej :

...........................................................
Festiwal Piosenki- instrumenty lub nośnik i format ścieżki dźwiękowej/ mikrofony, sprzęt
potrzebny do nagłośnienia :
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................

Turniej X Muzy- format pliku : ......................................

Załączniki :
1. Lista imienna uczestników (wraz z peselami).

