
     

REGULAMIN NABORU IST 

MIĘDZYNARODOWEGO HARCERSKIEGO FESTIWALU 

KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE 

Termin: 9-21.07.2019 r. 

Miejsce: Kielce, województwo świętokrzyskie 

Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 

Koszt: bezpłatny 

Dojazd: we własnym zakresie 

Organizator zapewnia:  

• ubezpieczenie NNW 

• zakwaterowanie i wyżywienie  

• wyprawkę uczestnika Festiwalu Harcerskiego 

• bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Kielcach 

• bezpłatne wejścia do muzeów, galerii oraz basenów miejskich w Kiecach  

 

2. O IST NA MIĘDZYNARODOWYM HARCERSKIM FESTIWALU KULTURY 

MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  

IST to rodzaj służby zdobywający coraz większą popularność. Jest nieodłączną częścią 

wielkich imprez międzynarodowych, takich jak Jamboree, Roverway, CEJ,  

czy Wędrownicza Watra.  

IST (służba pomocnicza) to prawdziwa przygoda! Współtworząc dane wydarzenie można 

zdobyć praktyczne doświadczenie i wiedzę. Jest to nie tylko możliwość nieodpłatnego 

uczestnictwa w Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej,  

ale przede wszystkim kontakt z uczestnikami z całej Polski i wielu krajów Europy, ich sztuką  

i niezwykłymi talentami oraz niedostępna dla innych okazja do obejrzenia festiwalu  

„od kuchni” oraz współpracy z profesjonalistami. 

Każdy może znaleźć coś dla siebie, ponieważ rekrutacja do IST daje możliwość wyboru 

jednego z czterech obszarów, w którym będziecie pracować podczas festiwalu. 

 

 



     

Służba organizacyjno-logistyczna 

Współpraca z Zastępcą Komendanta Festiwalu ds. organizacyjnych  

Członkowie tej grupy dbają o najważniejsze potrzeby uczestników festiwalu. Pomagają 

grupom i indywidualnym wykonawcom dotrzeć we właściwe miejsce (na warsztaty, 

koncerty, do miejsca zakwaterowania czy na stołówkę), mają z uczestnikami bezpośredni 

kontakt, stanowiąc pomost między nimi a Komendą Festiwalu. Rozwiązują bieżące 

problemy. Dodatkowo uczestniczą w przygotowaniu i zaplecza technicznego festiwalu 

(urządzeniu sceny, kulis, garderób) oraz pomagają w służbie porządkowej podczas 

wydarzeń. 

Do służby w tym obszarze poszukujemy osób komunikatywnych, dobrze zorganizowanych, 

odpowiedzialnych, otwartych na nowe znajomości i uśmiechniętych! Mile widziana 

znajomość języków obcych.  

Wymagania: osoby znające topografię Kielc.  

Służba kulturalna 

Współpraca z Zastępcą Komendanta Festiwalu ds. artystycznych  

Członkowie tej grupy współpracują przy organizacji festiwalowych wydarzeń kulturalnych – 

przeglądów, koncertów, prezentacji i spotkań uczestników. Są obecni na scenie i za 

kulisami, pełniąc funkcję inspicjentów, asystentów reżysera, konferansjerów i animatorów. 

Odpowiadają za utrzymanie dobrego kontaktu między uczestnikami festiwalu a jego 

publicznością.  

Do służby w tym obszarze poszukujemy osób zdolnych do publicznych wystąpień, 

potrafiących się dobrze zaprezentować, oczytanych i zainteresowanych dziedzinami 

kultury takimi jak muzyka, taniec, teatr czy folklor. 

Służba promocyjna 

Współpraca z Członkiem Komendy Festiwalu ds. promocji 

Członkowie tej grupy współtworzą materiały informacyjne i promocyjne dotyczące 

festiwalu, w tym: materiały wideo, notatki prasowe, krótkie informacje do zamieszczenie  

w Internecie. Współpracują przy obsłudze fanpage’u na Facebooku, kanału na YouTube.  

Do służby w tym obszarze poszukujemy osób kreatywnych, zainteresowanych 

nowoczesnymi technologiami oraz zagadnieniami z zakresu reklamy i dziennikarstwa, 

umiejących współpracować w zespole. 

 

 



Służba programowa  

Współpraca z Zastępcą Komendanta Festiwalu ds. programowych 

Członkowie tej grupy odpowiedzialni są za program Miasteczka Festiwalowego 

dla uczestników Festiwalu oraz dzieci i młodzieży z Kielc. Harcerze chcący zaangażować 

się w służbę programową przygotowują konspekt zajęć na jeden z poniższych tematów: 

• Kultura i sztuka

• Historia i patriotyzm

• Polskie tradycje - tradycje regionów

• Skauting i harcerstwo

Do służby w tym obszarze poszukujemy osób kreatywnych, zainteresowanych 

prowadzeniem kreatywnych zajęć oraz pracą z dziećmi i młodzieżą. 

Wymagania: osoby zgłaszające się do służby programowej w Miasteczku 

Festiwalowym zobowiązane są do przesłania jednego konspektu zajęć.  

3. NAGRODA – WALUTA FESTIWALOWA

Za pracę podczas Festiwalu każdy członek IST może otrzymać od Chorągwi Kieleckiej 

ZHP nagrodę przekazywaną w formie waluty festiwalowej – wiatraczków. Za każdą 

godzinę przepracowaną w czasie festiwalu (10 godzin dziennie) przysługuje 1 wiatraczek. 

Dodatkowo za uczestnictwo w festiwalu w zadeklarowanym pełnym wymiarze dni (10 lub 

14 dni) przysługuje dodatkowy bonus - odpowiednio w wysokości 10 lub 14 wiatraczków. 

Przy 10 dniach pełnienia służby można uzyskać 110 wiatraczków, zaś przy 14 dniach 

uzyskać 154 wiatraczki. Liczba ta zostanie przeliczona na kwotę (1 wiatraczek = 2,30 zł), 

którą Chorągiew Kielecka zobowiązuje się dopłacić do uczestnictwa danego członka 

IST w wybranej imprezie harcerskiej. Mniejsza liczba wiatraczków stanowi równowartość 

proporcjonalnie mniejszej kwoty do wykorzystania. Cel wykorzystania wiatraczków należy 

zgłosić Chorągwi Kieleckiej do dnia 30 września 2020 roku.  

Do pracy w IST rekrutować się mogą członkowie ZHP z terenu całego kraju. Rejestracja 

obywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://

wiatraczek.pl/ist/ 

http://tnij.at/wiatraczekIST2018
http://wiatraczek.pl/ist/


4. OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

19 maja - Termin przyjmowania zgłoszeń 

21 maja - Podanie informacji o osobach zakwalifikowanych do IST 

8 czerwca - Spotkanie organizacyjne: Dom Harcerza, ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce. 

Godzina spotkania zostanie podana na stronie www.wiatraczek.pl  

30 czerwca - Termin przesłania dokumentów: zgoda rodzica, zgoda komendanta, 

karta uczestnika wypoczynku, konspekt zajęć 

5. WYMAGANE DOKUMENTY

• Zgoda Komendanta właściwego Hufca na udział w Międzynarodowym Harcerskim 

Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w charakterze członka IST (załącznik nr 1);

• Uzupełniona oraz podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna Karta Uczestnika 

Wypoczynku wraz z właściwym Załącznikiem do Karty (Załącznik nr 2)

• Dla osób zakwalifikowanych do służby programowej na Miasteczku Festiwalowym –

konspekt proponowanych zajęć (Załącznik nr 3)

6. UCZESTNIK

Członek Związku Harcerstwa Polskiego w wieku min. 16 lat posiadający opłacone składki 

członkowskie/instruktorskie. Osoby niepełnoletnie obowiązkowo muszą posiadać pisemnie 

wyrażoną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w Międzynarodowym Harcerskim 

Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w charakterze członka IST.  

7. INFORMACJE DODATKOW

O spotkaniu organizacyjnym oraz dacie, miejscu i godzinie zgłoszenia się do służby 

członkowie IST zostaną poinformowani osobnym e-mailem.  

8. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Kielecka  
im. Stefana Żeromskiego  

ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce  
NIP 657-038-65-25; KRS 0000281349  
tel. + 48 41 344 65 55  
www.kielecka.zhp.pl; biuro@kielecka.zhp.pl 

www.wiatraczek.pl 
biuro@wiatraczek.pl 

www.facebook.com/HFKMS  
foto.wiatraczek.pl; film.wiatraczek.pl 

http://www.wiatraczek.pl/

