Harcerski Festiwal Kultury
“HARCOMANIA" 2016

pod hasłem

“NIEWIDZIALNA RĘKA …”
Mysłowice, 01-03.04.2016r.

„Niewidzialna ręka”
“Wizerunek ręki odbitej dziecinną dłonią umazaną czymś-tam, często
atramentem ze szkolnego kałamarza, na kartce wyrwanej z zeszytu w linie
lub kratkę, zazwyczaj dyndał nadziany na gałąź lub spoczywał na wycieraczce
albo oczekiwał na odnalezienie w przemyślnym ukryciu. Na tym polegał
główny smaczek zabawy. Było to w czasach gdy po osiedlowych ścieżkach,
podmiejskich i wiejskich łąkach biegały gromady dzieciaków wolnych od
komputerów, globalnej sieci i wirtualnych strzelanek.
W co się bawić po zjedzeniu pajdy chleba z cukrem na podwieczorek,
gdy już znudzą się fikołki na trzepaku i rzucanie piłką w „ubijanego”?
Popularną i bardzo ekscytującą dzieciaki zabawę w „chowanego” i „podchody”
ktoś zmodyfikował, wyposażył w elementy dydaktyczne propagując akcję
„Niewidzialna ręka”. Akcja polegała na wykonywaniu drobnych prac dla osób
potrzebujących pomocy w ich wykonywaniu. Zwykle chodziło o prace
porządkowe, transportowe, zbiór owoców, pielenie ogródka i tym podobne…
Prace należało wykonać tak, aby adresat pomocy nie widział kiedy i kto ją
wykonuje. Szybko, czasem pod osłoną nocy, wykonać prace, pozostawić w
widocznym miejscu wizerunek ręki, schować się w pobliżu i z ukrycia
obserwować radość oraz zdziwienie swoich podopiecznych. Jakie to były
emocje! Jaka radość z uśmiechu na twarzy starszej pani, której brakło sił na
porządkowanie własnego podwórka i zebranie spadających z drzew owoców.
A tu, proszę! Śmieci pozbierane, podwórko zamiecione, a na progu stoi
wiaderko pełne owoców z wetkniętą weń tajemniczą kartką. Jak się nie
uśmiechnąć?...”
„Mrówka wędrowna na turystycznych i życiowych ścieżkach”

Chcemy namówić Was na pomaganie. Bo jak głoszą reklamy "warto
pomagać" :) Może niekoniecznie w tak enigmatyczny sposób, jak kiedyś
pomagali młodzi ludzie biorący udział w "Niewidzialnej Ręce", ale pomóżcie
komuś, kto tego potrzebuje. Bawcie się tym pomaganiem i pokażcie światu
(i nam organizatorom i uczestnikom Harcomanii) jak się dobrze czujecie z
tym! Zróbcie z tego prezentację lub film i przywieźcie na festiwal - wtedy już
będziecie zwycięzcami... a może to Wasz film okaże się najlepszy - wtedy
zwycięstwo czeka Was podwójne !

Komenda HFK "Harcomania" 2016

REGULAMIN
Termin:
01-03.04.2016r.
Lokalizacja:
Hala MOSIR,
ul. Powstańców 23, Mysłowice

Mysłowicki Ośrodek Kultury
ul. Grunwaldzka 7

Organizatorzy:
Komenda Hufca ZHP Mysłowice
Miejski Ośrodek Kultury w Mysłowicach
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach
4. ŚDH "Agricola"

Sztab:
Komendant: pwd. Natalia Śledziona
Z-ca Komendanta: hm. Anna Gandyk- Piszczek
Finansista: pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska
członek sztabu: ćw. Jakub Gandyk
oboźny: zostanie mianowany przez Komendanta HFK 2016

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
- Zapoznanie harcerzy z dawno zapomnianą pożyteczną zabawą
„Niewidzialna Ręka”
- Propagowanie pomocy osobom potrzebującym
- Promocja wolontariatu

Warunki uczestnictwa:
 Uczestnikami festiwalu mogą być: gromady zuchowe, drużyny
harcerskie, drużyny starszo-harcerskie, drużyny wędrownicze 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/15 os.)
 Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun.
 Harcerzy uczestniczących w festiwalu obowiązuje przestrzeganie
Prawa Harcerskiego oraz regulaminu HFK "Harcomania" 2016
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

Koszt:
Koszt uczestnictwa w festiwalu dla harcerzy z Hufca Mysłowice
wynosi - 20zł, a dla uczestników spoza Hufca Mysłowice- 25 zł.
W ramach wpłaty zapewniamy 2 noclegi w warunkach polowych,
obiad w sobotę oraz ciepłą herbatę do każdego posiłku, nagrody dla
zwycięzców, dyplom uczestnictwa dla każdej drużyny oraz plakietki dla
wszystkich uczestników.
Wpłaty (w tytule: Harcomania 2016, imię i nazwisko + nazwa
drużyny/nazwa szkoły) należy dokonać na konto hufca Mysłowice:
Bank PEKAO SA Mysłowice ul. Mikołowska 3
40 1240 4315 1111 0000 5302 4798

Zgłoszenia:
Na zgłoszenia* czekamy do 21 marca 2016r. włącznie – liczy się
data wpływu (wzór w załączeniu na końcu dokumentu).
Zgłoszenia należy przysyłać na e-mail:

harcomaniamyslowice@gmail.com
ZASADY FESTIWALU
HFK “Harcomania" 2016 jest festiwalem kultury, dlatego startujący w
nim drużyny mogą spróbować swych sił w trzech etapach – Akcja
„Niewidzialna ręka”,
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 31 marca 2016r., 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!
Turniej X Muzy
Film ukazujący przeprowadzoną Akcję „Niewidzialna ręka” .
ZADANIE do Turnieju X Muzy :
Przeprowadzenie przez drużynę akcji w klimacie Niewidzialnej Ręki i
udokumentowanie jej w formie krótkiego filmu ( 5-10 min.) lub prezentacji
multimedialnej, która będzie zaprezentowana w Turnieju X Muzy.
Zasady przeprowadzenia Akcji „Niewidzialna Ręka”
1. W Akcji musi wziąć udział cała drużyna pod opieką pełnoletniego
instruktora
2. Akcja powinna być wykonana dla osób, które tej pomocy potrzebują.
3. Film/prezentacja z przeprowadzonej Akcji powinien być dostarczony
do komendy festiwalu do dnia 01.04.2016r.

Zapraszamy więc do wspólnej zabawy i czerpania
przyjemności z POMAGANIA!

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

Sobota 02.04.2016r.
– Pobudka, toaleta poranna
– Śniadanie
– Zajęcia programowe - warsztaty
– Obiad
– Festiwal Piosenki
– Kolacja
– Koncert Galowy HFK Harcomania 2016
(ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, koncert)
– Cisza nocna

00

22

00

Piątek 01.04.2016r.
– Przyjazd, zakwaterowanie drużyn
– Apel
– Kolacja
– Turniej X Muzy
– Cisza nocna

30

8 –8
830 – 930
1000
do 1200

Niedziela 03.04.2016r.
– Pobudka, toaleta poranna, pakowanie
– Śniadanie
– Apel
– Sprzątanie, wykwaterowanie

Regulacje porządkowe :
1. Regulamin obowiązuje każdego uczestnika HFK "Harcomania" 2016 od momentu
przyjazdu do miejsca zakwaterowania do oficjalnego zakończenia;
2. Uczestnictwo drużyn Hufca Mysłowice w HFK jest możliwe wyłącznie po uiszczeniu
wszystkich składek harcerskich włącznie z marcem (wpłaconych nie później niż 23
marca).
3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godz. 07:00 (chyba, że Oboźny
zdecyduje inaczej);
4. Nikt samodzielnie, bez zezwolenia Komendanta/Oboźnego nie może opuścić miejsca
imprezy;
5. 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” 2016;
6. Uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek na terenie imprezy;
7. Każda Drużyna bezwzględnie zobowiązana jest do uprzątnięcia miejsca, w którym
była zakwaterowana i zdania go Oboźnemu w dniu wyjazdu;
8. Każdego uczestnika obowiązuje przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego;
9. Uczestnik zobowiązany jest wykonywać polecenia Komendanta/Oboźnego oraz
swoich przełożonych;
10. Każdy uczestnik musi przestrzegać obowiązującego harmonogramu HFK
"Harcomania" 2016 i uczestniczyć we wszystkich zajęciach;
11. Nad bezpieczeństwem uczestników HFK czuwają ich drużynowi/opiekunowie;
12. Wszelkie zmiany opiekunów drużyn muszą być zgłoszone oboźnemu dwukrotnie: przy
rejestracji drużyn na HFK oraz przy faktycznej zmianie opiekunów;
13. 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.
14. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania prowiantu na 2 dni;
15. Nie wolno wnosić alkoholu i innych używek oraz ich spożywać;
16. Nie wolno spać poza miejscem do tego wyznaczonym;
17. Każdy uczestnik ma własną karimatę i śpiwór, w którym sam śpi;
18. Nie wolno używać sprzętu znajdującego się na terenie hali oraz MOK – szczególnie
sprzętu nagłaśniającego, rzutników multimedialnych, zestawów komputerowych, itp;
19. Uczestnik bądź jego prawny opiekun finansowo odpowiada za wyrządzone przez
siebie szkody;
20. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą DOBREGO HUMORU;
21. Każdy uczestnik dopuszczający się złamania w/w regulaminu zostanie niezwłocznie
wydalony;
22. Kwestie sporne podczas imprezy rozstrzyga Komenda HFK "Harcomania" 2016;
23. Uczestnictwo w biwaku danej drużyny oznacza zaakceptowanie przez nią niniejszego
regulaminu biwaku;
24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie;
25. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów Imprezy







