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REFERAT ZUCHOWY 

CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP 

KONKURS NA TELEDYSK 

Z OKAZJI IMIENIN ZUCHA 2020 

„Mundur, chusta, pas zuchowy” 

I. ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Referat Zuchowy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. 

2. Konkurs zorganizowany jest dla zuchów z terenu Chorągwi Dolnośląskiej. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 18 marca 2020 roku na stronie 

Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. 

4. W skład Jury wchodzą:  

− hm. Jarosław Ziółkowski – Komendant Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 

Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang”, 

− phm. Małgorzata Lewandowska – członkini Referatu Zuchowego, 

− hm. Michał Kowalczyk – członek Referatu Zuchowego. 

5. Jury wyłoni teledyski, które zajmą I, II i III miejsce, za które przewidziano nagrody.  

6. Każda gromada biorąca udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa. 

7. Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną przesłane pocztą lub dostarczone osobiście na 

adres macierzystego Hufca gromady.  

 

II. CEL KONKURSU 

1. Upamiętnienie święta Imienin Zucha. 

2. Promocja twórczości artystycznej i muzycznej zuchów. 

3. Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego teledysku do piosenki zuchowej. 

4. Zachęcenie zuchów i instruktorów ZHP do wykorzystania nowych urządzeń 

multimedialnych 

5. Rozwój kreatywności i pewności siebie poprzez wystąpienie w teledysku. 

 

III. WARUNKI ZGŁOSZENIA 

1. Termin nadsyłania prac – 02 marca 2020 r. 

 UWAGA – nagrania, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

2. Nagrany film z teledyskiem do piosenki „Mundur, chusta, pas zuchowy” należy  

w wymaganym terminie dostarczyć do Komendy Chorągwi ul. Nowa 6 Wrocław, na 

nośniku informatycznym (płyta CD, pendrive) lub zamieścić go na Office 365(aplikacja: 

stream) i link do filmu przesłać na adres zuchowy@dolnoslaska.zhp.pl. 
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IV. SPRAWY INNE 

1. Teledysk może być nagrany dowolnym sprzętem rejestrującym obraz i dźwięk. 

Zabronione jest wykorzystywanie podkładów objętych prawami autorskimi. 

2. Czas nagrania nie powinien przekroczyć 4 minut. 

3. Teledysk powinien zawierać wyraźny element identyfikujący gromadę (nazwa i hufiec), 

np. napisy początkowe, napisy końcowe lub prezentację jednostki w filmie.  

4. Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją zasad oraz zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych i przepisów RODO. SPRAWDŹ, CZY WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ 

GROMADY MAJĄ WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ ELEKTRONICZNĄ ZHP. 

 

hm. Małgorzata Ziółkowska HO 

Kierowniczka Referatu  

 

 
 

 


