Szałamaja ‘ 2019

XXXV Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Harcerskiej Turystycznej
i Poezji Śpiewanej
1-3 marca 2019 r.

„Jeszcze jeden taki zlot, jeszcze jedna taka myśl,
Gdzieś daleko jest mój dom,
Szałamaja dziś! ….”
Jeszcze nie tak dawno.. nie tak dawno? 17 lat temu! Tak, tak. Dawno czy niedawno?
Szałamaja dostała dowód osobisty. Pamiętam. Kto jeszcze? A czy to ważne? Nasza jubilatka to już
dojrzała kobieta. Dzisiaj chciałaby posłuchać pieśni polskiego barda – Jacka Kaczmarskiego. I myśli
sobie jego słowami:
„By żyć – nie żywiąc ławic pętaków
I nadaremno nie wzywać nieba –
Trzeba wciąż żywić nadzieję jakąś,
Wbrew sobie – sobą żywić ją trzeba.”
Zaśpiewajcie Naszej Jubilatce to, co chciałaby usłyszeć!
Czekamy! Zapraszamy!
XXXV Szałamaja’2019
Zapraszamy ! Czuwajmy !
Czekamy na Was 1-3 marca 2019 r.
Szczegóły u Szefowej Biura druhny hm. Grażyny Piwar-Więcek: e-mail: gra.p-w@wp.pl
oraz www.kwidzynzhp.pl,
www.facebook.com/ZHPKWIDZYN/
www.facebook.com/ZHPSZALAMAJA/

SZCZEGÓŁY REGULAMINOWE
Cele:
 Pielęgnacja harcerskich korzeni i wzbogacenie harcerskich tradycji i obyczajów.
 Popularyzacja dobrej piosenki.
 Zapoznanie z Powiślańskimi Urokami Kultury, Turystyki, Historii.
 Popularyzacja twórczości Jacka Kaczmarskiego.
 Inspirowanie młodych wykonawców do dalszych poszukiwań i udoskonaleń warsztatu.
 Bogacenie swojego repertuaru i zbioru śpiewnikowego.
 Konfrontacja swoich umiejętności wokalnych i muzycznych z umiejętnościami innych.
 Wspólne przeżycie wielu wspaniałych chwil w gronie przyjaciół.
 Integracja środowisk twórczych – poeci, turyści, mieszkańcy, zuchy, harcerze, młodzież
niepełnosprawna.
Organizator

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Kwidzyniaków w Kwidzynie
Współorganizator
 Burmistrz Miasta Kwidzyn
 Starosta Kwidzyński
 Kwidzyńskie Centrum Kultury
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie
 Kwidzyńskie Szkoły Społeczne
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie
 Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie
Patroni Medialni
 Puls Kwidzyn
 TV Kwidzyn
Termin

Festiwal odbędzie się w dniach 1-3 marca 2019 r.

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy festiwalu biorą udział w dwóch kategoriach ze względu na liczbę śpiewających
osób:

2.
3.
4.
5.

 zespoły (za zespół uważa się ilość wykonawców śpiewających powyżej 1 osoby),
 soliści (1 osoba śpiewająca),
Osobną kategorię stanowi piosenka zuchowa (za zuchy uznajemy, zgodnie z metodyką ZHP,
dzieci w wieku 6-10 lat),
Uczestnicy prezentują po 2 utwory, których czas wykonywania nie może przekroczyć 10 minut
/łącznie z przygotowaniem/.
Kategoria piosenki harcerskiej jest otwarta dla osób nie zrzeszonych
w organizacjach harcerskich pod warunkiem, że wykonawcy nie będą się przebierać za
członków tych organizacji.
Jury będzie oceniało odrębnie wykonawców w 4 kategoriach:

I piosenka zuchowa
 zespoły zuchowe
II piosenka harcerska
 zespoły harcerskie
 soliści
III Nieprzetarty Szlak – harcerze NS oraz osoby niezrzeszone z placówek kształcenia
specjalnego
 zespoły
 soliści
IV piosenka turystyczna i poezja śpiewana - w tym roku jedna z dwóch
wykonywanych piosenek w tej kategorii musi być autorstwa Jacka Kaczmarskiego
 zespoły
 soliści
6. W kategorii piosenki turystycznej i poezji śpiewanej jedna jednostka (szkoła, dom kultury,
hufiec, stowarzyszenie, fundacja itp.) może zgłosić maksymalnie 6 solistów w wieku od 14 lat.
Na Festiwal zapraszamy wykonawców do lat 25.
7. Jury będzie oceniało:
 dobór repertuaru,
 emisję głosu, intonację i dykcję,
 ogólny wyraz artystyczny,
 regulaminowe umundurowanie w piosence harcerskiej/zuchowej (zgodne z regulaminem
ZHP) i strój zgodny z poczuciem estetyki (piosenka turystyczna i poezja śpiewana),
 najwyżej oceniany będzie akompaniament własny wykonawcy,
 Festiwal nie ma na celu promowania akompaniatorów lub półplaybacków,
8. Organizatorzy
nie
przyjmują
zgłoszeń
bez
podania
repertuaru.
Repertuar nie może być zmieniony w dniu przyjazdu.
9. Organizatorzy zwracają się do wykonawców, aby dobierali piosenki zgodne z duchem i nazwą
Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej. Festiwal nie ma na celu
propagowania piosenki estradowej, operowej, rozrywkowej czy popularnej.
10. Mogą również gościć u nas zorganizowane i zgłoszone grupy obserwatorów.
11. Zespół, grupa, soliści, obserwatorzy - zgłoszeni przez Komendy Hufca, Szkoły, Domy Kultury,
Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Stowarzyszenia i
Fundacje - przyjeżdżają pod opieką pełnoletniego opiekuna.
12. Na imprezie obowiązują zasady zawarte w Prawie Harcerskim, Kodeksie Ucznia, Karcie
Turysty, a przede wszystkim nie wolno stosować używek.
13. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku w celach promocyjnych i
informacyjnych.
14. Organizator zapewnia, iż administratorem powierzonych danych osobowych jest Komenda
Hufca ZHP w Kwidzynie i dane te będą wykorzystane wyłącznie w celach administracyjnych.
15. Wykonawcy sami zapewniają sobie akompaniament.
16. Na czas rozpoczęcia, przesłuchań NS i piosenki harcerskiej oraz zakończenia Festiwalu bazy
noclegowe zostaną zamknięte, a uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do udania się do
Teatru.
17. W nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2019 r. należy przesłać zgłoszenie uczestników
festiwalu na załączonych kartkach, pod podany adres:

Komenda Hufca ZHP XXXV Szałamaja’2019
ul. Warszawska 14
82-500 KWIDZYN
lub
elektronicznie
na
adres
gra.p-w@wp.pl,
zgłoszenia
hm. Grażyna Piwar-Więcek tel. 609 627 606,

przyjmuje

druhna

Nieprzetarty Szlak – zgłoszenie przyjmuje druhna pwd. Izabela Karpińska tel.505 044 144,
isska07@wp.pl
18. Wpisowe w wysokości 12 zł od osoby: soliści, członkowie zespołów i obserwatorzy należy
wpłacić w Biurze Festiwalu. Z wpisowego zwolnieni są opiekunowie. Wpłaty należy dokonać w
dniu przyjazdu w Biurze Festiwalu – Teatr Miejski w Kwidzynie ul. Katedralna 18.
19. Na Laureatów czekają CENNE NAGRODY.
20. Istnieje możliwość zamówienia wcześniej obiadów. Informację tą należy podać przy
zgłoszeniu.
21. Szczegółowy program Festiwalu zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń.
22. Wszelkie sporne kwestie rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne.

Przewidywany program
Piątek 1 marca 2019 r.
08.00 – 10.00 – próby mikrofonowe dla zuchów
10.00 – 11.00 – próby mikrofonowe NS
11.00 – 13.00 - przesłuchania gromad zuchowych
13.00 – 15.00 - próby mikrofonowe dla drużyn i solistów harcerskich
14.00 – 15.00 – Zakwaterowanie – wskazane szkoły
15.30 - XXXV Szałamaja’ 2019 – Otwarcie FESTIWALU, prezentacja laureatów przesłuchań
zuchowych
16.00 – 18.00 – DZIEŃ HARCERSKI
18.00 – 20.00 - ZMAGANIA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
21.00– GWIAZDA FESTIWALU
Sobota 2 marca 2019 r.

8.00 – 10.45 – Próby mikrofonowe
11.00 – 18.00 - Szałamaja - Piosenka turystyczna i poezja śpiewana
20.00 – KONCERT GALOWY - oklaski dla laureatów!
Program może ulec zmianie

