
REGULAMIN 

III FESTIWALU PIOSENKI HARCERSKIEJ  
WATRA 2019 

 

 

ORGANIZATORZY  

1. Organizatorem festiwalu jest  Gminny Ośrodek  Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i 7 GDH 

„ZORZA” 

2. Biuro Organizacyjne Konkursu:  

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie 

ul. Goworówek 43A  

07-440 Goworowo  

tel./fax.(29) 7614061  

orzaki@spgoworowo.edu.pl  

 

CELE FESTIWALU  

1. Rozwijanie aktywności twórczej i artystycznej dzieci i młodzieży.  

2. Propagowanie piosenek harcerskich, turystycznych i patriotycznych.  

3. Zachęcenie do wykonywania starych utworów w nowych interpretacjach i aranżacjach.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Do udziału w festiwalu zapraszamy solistów, zespoły zuchowe oraz harcerskie zrzeszone w Hufcu 

ZHP w Ostrołęce i sąsiednich powiatach.  

2. W konkursie mogą wziąć udział soliści jak i zespoły (maks. 5 osób)  

3. Każdy solista bądź zespół przygotowuje1 utwór o tematyce harcerskiej, turystycznej bądź 

patriotycznej. 

4. Podstawą udziału w festiwalu jest przesłanie pocztą elektroniczną karty zgłoszeniowej na adres 

Biura Organizacyjnego Festiwalu orzaki@spgoworowo.edu.pl teleadresowe jak wyżej) do dnia 19 

marca 2018 r.(decyduje termin wpływu do Biura Organizacyjnego Festiwalu).  

5. Przewidywalny termin festiwalu – 6 kwietnia 2019 r. godz. 10
00

  

6. Festiwal odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Goworowie  

7. Festiwal zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach :  

I kategoria – Występy zuchów i gromad zuchowych (maks. 5 osób)  

II kategoria – Występy harcerzy do lat 13 soliści i zespoły (maks. 5 osób)  

III kategoria –Występy harcerzy od lat 14 i starsi soliści i zespoły (maks. 5 osób)  

Akompaniament mogą wykonywać również osoby dorosłe. 

mailto:orzaki@spgoworowo.edu.pl


8. Wykonawcy proszeni są o przesłanie, wraz ze zgłoszeniem podkładów (pólplaybacków) do 

wykonywanych przez siebie utworów do dn. 01.04.2019 r. np. na adres e-mai: 

orzaki@spgoworowo.edu.pl 

 

JURY KONKURSU  

1. W skład Jury Konkursu wchodzą osoby wybrane przez Biuro Organizacyjne Festiwalu.  

• Lider zespołu „Markiz”;  

• Instruktor Muzyki GOKSiR w Goworowie. 

2. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy Jury oraz 

sporządzenie protokołu z obrad końcowych.  

3. Końcowe obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych.  

4. O przyznaniu nagród decyduje Jury Konkursu.  

5. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciel Jury lub konferansjer odczytuje 

uczestnikom wyniki festiwalu.  

 

KRYTERIA OCENY  

1. Muzykalność, dykcja, aranżacja utworu.  

2. Ogólne wrażenie artystyczne  

3. Kontakt z publicznością.  

 

NAGRODY W FESTIWALU 

Nagrodami w festiwalu są nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Biuro Organizacyjne 

Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

3. Biuro Organizacyjne Konkursu zastrzega sobie prawo ustalenia ilości osób zakwalifikowanych do 

festiwalu, jeśli liczba zgłoszonych uczestników będzie zbyt duża.  

4. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.  

5. Interpretacja powyższego Regulaminu należy do Biura Organizacyjnego Festiwalu.  

6. Osoby biorące udział w festiwalu (soliści i zespoły) dojeżdżają na własny koszt.  

7. Organizator nie zapewnia instrumentów do wykonywanych piosenek.  

8. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędne nagłośnienie, oraz możliwość odtwarzania płyt CD.  

9. Biuro Organizacyjne Konkursu powiadomi telefonicznie lub pocztę e-mail solistów lub zespoły o 

terminie festiwalu, kolejności występów oraz ewentualnych zmianach regulaminu.  



10. Informacje dot. festiwalu można uzyskać w Biurze Organizacyjnym Festiwalu oraz na  stronie 

internetowej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie 

http://spgoworowo.edu.pl/index.php/druzyna-harcerska-orzaki/watra-2019 

( informacje znajdują się w lewym menu  strony "organizacje" pod linkiem Watra 2019) 

11. Opiekę nad uczestnikami pełnią pełnoletni opiekunowie.  

12. Soliści i zespoły zgłaszając się do festiwalu automatycznie akceptują wszystkie warunki 

regulaminu konkursu.  

 

ORGANIZATORZY:  

 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i 7GDH  Zorza  

 E. Bieniecka tel. 515132589  

Ż. Korczakowska tel. 606725248  

 


