
 

 

🍀"#$ REGULAMIN FESTIWALU “DeMBy” 🍀"#$ 

1. Postanowienia ogólne  

1.1. Festiwal “DeMBy” organizowany jest przez X DW “Czar.”  
1.2. Festiwal odbywa się w formie zdalnej.  
1.3. Wydarzenie polega na wykonaniu/zaprezentowaniu pracy festiwalowej przez uczestnika lub grupę uczestników.     
   1.3.1. Należy przesłać film/zdjęcia oraz opis pracy mieszczącej się w kategoriach: 

v taniec,  
v śpiew/gra na instrumencie,  
v prace plastyczne,  
v kulinaria, 
v inne [np. hobby, moda, rękodzieło, film, musical]. 

Materiały przesyła uczestnik/jeden z uczestników indywidualnie na mail: anna.buczek@zhp.net.pl. 
1.4. W festiwalu może wziąć udział dowolna liczba uczestników. 
1.5. Uczestnictwo w festiwalu jest darmowe.  
1.6. Zgłoszenia na festiwal trwają za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod linkiem: Microsoft 
Forms 
1.7. Festiwal wraz z oprawą w formie gali opublikowany zostanie dla uczestników w formie wideo. 
1.8. Po publikacji festiwalu organizatorzy zorganizują głosowanie wśród członków drużyn działających w hufcu ZHP 
Wieliczka na uczestnika/uczestników wyróżnionego/wyróżnionych głosem publiczności za pośrednictwem 
anonimowego formularza. 
1.9. Zadaniami dodatkowymi, niosącymi ze sobą idee Dnia Myśli Braterskiej, które patrole należne są wysłać 
organizatorom są: 

v Pion zuchowy (do wyboru jedno zadanie) 
Ø Stwórz kartkę w kształcie koniczynki z okazji Dnia Myśli Braterskiej dla kolegi/koleżanki z gromady, 

kogoś bliskiego z rodziny, drużynowej, przyjaciółki/przyjaciela. Napisz na niej krótkie życzenia. Wzór 
koniczynki w załączniku. 

Ø Napisz krótki wierszyk, w którym wytłumaczysz, dlaczego każdy człowiek jest dla nas ważny, bez 
względu na kolor skóry, religię czy język, którym się posługuje. 

v Pion harcerski (do wyboru jedno zadanie) 
Ø Wraz z kimś bliskim upiecz ciasteczka w kształcie koniczynek, którymi później będziesz mógł/mogła 

podzielić się z innymi 
Ø Wymyśl krótką piosenkę, którą przekażesz ideę Dnia Myśli Braterskiej, podzielisz się z innymi dobrą 

myślą lub wesprzesz innych w tym ciężkim czasie. 
v Pion starszoharcerski (do wyboru jedno zadanie) 

Ø Wyślij/przekaż koniczynkę z życzeniami z okazji Dnia Myśli Braterskiej komuś kto będzie potrzebować 
takiego wsparcia. Może to być wręczenie jej bliskiej osobie, wysłanie mailem do koleżanki/kolegi, 
wrzucenie do skrzynki pocztowej sąsiadce/sąsiadowi. 

Ø Nagraj krótki filmik (max. 1 minuta) w którym opowiesz o tym, czym dla Ciebie jest braterstwo i jak 
chciałbyś/chciałabyś, aby wyglądał nasz świat biorąc pod uwagę relacje ludzi. 

v Pion wędrowniczy 
Ø Nagraj film lub napisz krótką pracę pisemną w odpowiedzi na pytanie lub stwierdzenie (do wyboru 

jedno zadanie) 
§ Aby poznać drugiego człowieka, trzeba dzielić z nim nie tylko zabawę, ale i problemy. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzbNAi056euBMgW_2ELv72CdUQ1dSRFhMSkVUSDBTUzgyODA4Q1NUOEtZTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzbNAi056euBMgW_2ELv72CdUQ1dSRFhMSkVUSDBTUzgyODA4Q1NUOEtZTy4u


§ Co jest jedną z najważniejszych przyczyn kryzysów międzyludzkich współczesnego świata? 
1.10. Zgłoszenia każdego uczestnika/każdej grupy uczestników dokonuje drużynowy jednostki, z której 
uczestnik/uczestnicy pochodzą/pochodzi. Zgłoszenia indywidualne nie będą uwzględniane. 
1.11. W jury festiwalu zasiądą osoby nie pełniące funkcji w drużynach hufca ZHP Wieliczka. 
1.12. Załączane materiały (zdjęcia oraz filmy) muszą być wykonane poziomo. 
 

2. Ramy czasowe wydarzenia: 
 
2.1. Zgłoszenia: 04-16.02.20 r. 
2.2. Przesyłanie zadań dodatkowych: 04-16.02.20 r. 
2.3. Przesyłanie materiałów/prac festiwalowych: 04-18.02.20 r. 
2.4. Publikacja festiwalu: 22.02.20 r. 
2.5. Publikacja wyróżnienia uczestnika/uczestników głosami publiczności: 27.02.20 r. 

3. Uczestnicy  

3.1. Uczestnikami wydarzenia mogą być zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy z Hufca ZHP Wieliczka.  
3.2. Uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie lub grupowo. 
3.3. Uczestnik/patrol zostanie uznany za biorący udziału w festiwalu po zarejestrowaniu przez organizatorów 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zadania dodatkowego wysłanego na mail: anna.buczek@zhp.net.pl. 

4. Informacje organizacyjne  

4.1. W Festiwalu biorą udział grupy lub pojedyncze osoby.  
4.2. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Prawa Harcerskiego, Prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz Regulaminu 
Festiwalu.  
4.3. W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych, 
programowych lub odwołania Festiwalu. Uczestnicy w każdej z tych sytuacji zostaną niezwłocznie poinformowani o 
zmianie.  
4.4. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację przez uczestnika/uczestników regulaminu Festiwalu. 
4.5. Sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.  

5. Cele  

5.1. Główne cele festiwalu to:  
   5.1.1. Wspólne obchodzenie przez uczestników oraz propagowanie Dnia Myśli Braterskiej,  
   5.1.2. Rozbudzenie w uczestnikach kreatywności i wyobraźni,  
   5.1.3. Wykształcenie świadomości zuchów i harcerzy, że jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie 
od koloru skóry, narodowości czy wieku.  

6. Tematyka Festiwalu  

6.1. Dzień Myśli Braterskiej - święto przyjaźni obchodzone w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów 
na całym świecie.  
6.2. A’la talent show – uczestnicy przedstawiają swoje zdolności, zainteresowania w postaci zgromadzonych 
materiałów oraz przesyłają je organizatorowi. 

7. Postanowienia końcowe  

6.1. Na wszelkie pytania dotyczące wydarzenia odpowiedzą organizatorzy gry.  
6.2. Pytania prosimy kierować na mail anna.buczek@zhp.net.pl 


