
REGULAMIN  

SREBNOGÓRSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI HARCERSKIEJ „LILIJKA” 2022 

Srebrna Góra,  16-18 września 2022 r. 

ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA FESTIWALU 

1. Organizatorem festiwalu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach oraz 

Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP. Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: hm. Dorota 

Kołakowska – komendantka Chorągwi Dolnośląskiej ZHP oraz Paweł Gancarz – wójt gminy 

Stoszowice.  

2. Festiwal organizowany jest dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników oraz osób 

niezrzeszonych w ZHP. 

3. Termin festiwalu: 16-18.09.2022 r. 

4. Miejsce Festiwalu: Srebrna Góra ul. Plac Wypoczynkowy 4, - teren przy SPA ANIOŁEK 

5. Przewiduje się nagrody dla najlepszych (I, II i III miejsce) we wszystkich kategoriach, a także 

pamiątkowe dyplomy i znaczki festiwalowe dla wszystkich wykonawców. 

6. Zakwaterowanie na biwaku 16.09.2022 r. od godz. 14:00 w Srebrnej Górze. Wykwaterowanie 

w dniu 18.09.2022 r do godz. 12:00. 

CELE FESTIWALU  

1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich. 

2. Promocja twórczości zuchów i harcerzy oraz osób niezrzeszonych. 

3. Popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej. 

4. Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi. 

5. Promocja walorów kulturalnych i turystycznych Gminy Stoszowice oraz Srebrnej Góry. 

KRYTERIA OCENY I NAGRODY 

1. Zwycięzców festiwalu wyłania jury powołane przez organizatorów. Skład jury zostanie podany 

na początku festiwalu. 

2. Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach: 

a) soliści do lat 13  

b) soliści powyżej lat 13  

c) drużyny harcerskie  

d) zespoły wokalne 

 

3. Wykonawcy wykonują jedną piosenkę o tematyce harcerskiej, ogniskowej lub turystycznej. 

4. Zespoły wokalne/ drużyny deklarujące chęć uczestnictwa w festiwalu powinny składać się 

przynajmniej z trzech osób. W czasie wykonywania piosenek dopuszcza się akompaniament 

własny grany na żywo.  

5. Jury będzie oceniać:  

- aranżację utworów; 

- walory głosowe; 

- poczucie rytmu; 

- interpretacje; 

- dobór repertuaru; 

- ogólny wyraz artystyczny. 

6. Postanowienia jury są ostateczne. 



7. Dla zwycięzców festiwalu przewidziane są atrakcyjne nagrody: 

 

Kategoria soliści do lat 13 – I miejsce (500 zł), II miejsce (300 zł), III miejsce (100 zł) 

Kategoria soliści powyżej 13 lat - I miejsce (500 zł), II miejsce (300 zł), III miejsce (100 zł) 

Kategoria drużyny harcerskie - I miejsce (700 zł), II miejsce (400 zł), III miejsce (200 zł) 

Kategoria zespoły wokalne - I miejsce (700 zł), II miejsce (400 zł), III miejsce (200 zł) 

 

8. Poza nagrodami dla uczestników przewidziane są upominki, pamiątkowy dyplom, znaczek 

festiwalowy. 

WARUNKI ZGŁOSZENIA  

1. Wykonawcy zamierzający wziąć udział w festiwalu zobowiązują się do wypełnienia zgłoszenia 

zawierającego: 

 dane drużynowego/ pełnoletniego opiekuna; 

 listę imienną członków drużyny/zespołu, 

 krótką charakterystykę drużyny/zespołu (minimum 4 zdania) – dla konferansjera; 

 tytuły utworu zgłaszanego do konkursu oraz przybliżony czas ich trwania; 

2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.09.2022 r. 

3. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem:  

www.goksirsg.pl/aktualnosci/  

Przesłanie zgłoszenia jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w niej zawartych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji festiwalu oraz jego celów 

przez organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). 

WPISOWE: 

SREBNOGÓRSKI FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ „LILIJKA” 2022 - jest 

to wyjątkowy festiwal, podczas którego NIE MA WPISOWEGO. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Każda drużyna/zespół musi posiadać pełnoletniego opiekuna. Opiekun uczestniczy w festiwalu 

na prawach uczestnika. 

2. Uczestnicy przyjeżdżają z: 

- własnym sprzętem noclegowym – karimata i śpiwór, 

- obuwiem zmiennym (warunek wejścia na ewentualny teren noclegu!); 

- wyżywieniem na kolacje i śniadanie; 

3. Organizatorzy zapewniają nocleg w warunkach turystycznych (pole biwakowe), ciepły posiłek 

w sobotę w ramach festiwalu oraz wrzątek do posiłków. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego rejestrowania, transmitowania, 

filmowania, fotografowania i publikowania materiałów z udziałem uczestników festiwalu. 

Zgłoszenie swojego uczestnictwa oraz udział w festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody 

na wykorzystanie i publikację swojego wizerunku uwidocznionego w filmach i na fotografiach 

z festiwalu do celów związanych z przedstawieniem relacji z imprezy oraz w celach 

promocyjnych ZHP, GOKSIR, w tym w szczególności na fotorelacje w prasie, portalach 

i na stronach internetowych, reprodukcje na ulotkach, plakatach, zaproszeniach, w galeriach 

zdjęć oraz wszelkich innych materiałach promocyjnych tu nie wyszczególnionych. 

http://www.goksirsg.pl/aktualnosci/


5. W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 

zmian organizacyjnych (np. zmiany kategorii wykonawców) lub odwołania festiwalu, o czym 

osoby już zgłoszone zostaną poinformowane. 

6. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do ograniczenia liczby uczestników. 

O udziale w festiwalu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. 

 SPRAWY INNE 

1. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania. 

2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. 

3. Sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator festiwalu. 

BIWAK 

16 września 2022 r. (piątek) 

do 17.00 – zakwaterowanie 

18.00-18.30 – kolacja (we własnym zakresie) 

19:00 -21.00 – harcerskie śpiewanki przy ognisku  

 

17 września 2022 (sobota) 

09:00-11:30 – próby uczestników 

12:00 – 16:00 Festiwal Piosenki – prezentacje konkursowe 

17:00 – 18:00 Festiwal Laureatów 

18:00 – 19:00 Srebnogórska Drużyna  

19:00 – 20:30 GWIAZDA WIECZORU 

 

18 września 2022 (niedziela) 

Do godziny 12:00 – wykwaterowanie 

 

Osoby do kontaktu z ramienia organizatorów:  

Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP pwd. Tomasz Tkacz (510 965 565 / tomasz.tkacz@zhp.net.pl ) 

lub GOKSiR Stoszowice dyr. Daniel Jabłoński (884 378 267 / dyrektor@goksir.stoszowice.pl) 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

SREBNOGÓRSKI FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ „LILIJKA” 2022 

 

 

 

Nazwa drużyny/zespołu 

Imię i nazwisko solisty 

 

Data urodzenia (dotyczy 

solistów) 

 

Imię i nazwisko 

drużynowego/ opiekuna 

 

Nr telefonu do 

drużynowego/opiekuna 

oraz mail 

 

Tytuł wykonywanej 

piosenki oraz 

przybliżony czas jej 

trwania 

 

Krótka charakterystyka 

drużyny/ zespołu 

 

Imienna lista członków 

drużyny/ zespołu 

 

 

 

……………………. 

Podpis opiekuna 

 

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową należy wysłać do dnia 12.09.2022 na adres mailowy:  

dzierzoniow@zhp.pl 
 


