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BIURO FESTIWALU
Internat Zespołu Szkół Elektrycznych
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 20, 25-314 Kielce

tel. 510-909-229 dh. Anna Siedlarz
tel. 502-078-328 pwd. Katarzyna Siwczyk

biuro@wiatraczek.pl

KOMENDANT (KIEROWNIK) WYPOCZYNKU
HM. RENATA NOWAK, TEL. 693-840-974

OBÓZ NR 1
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 20, 25-314 Kielce
Komendant: phm. Jolanta Smolarczyk, tel. 519-302-896

OBÓZ NR 2
DOM STUDENTA „LAURA”
aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A, 25-314 Kielce
Komendanci: dh. Aleksandra Kosałka, tel. 513-096-785;
   dh Andrii Zahorodnii, tel. 661-574-361

OBÓZ NR 3
DOM STUDENTA „BARTEK”
aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 11, 25-314 Kielce
Komendanci: hm. Aleksandra Polesek, tel. 601-273-881; 
   dh. Milena Wichnera, tel. 510-909-243

ZGRUPOWANIE „GOSPODARZE-GOŚCIOM”
Komendant: Odh. Milena Wichnera, tel. 510-909-243



1. Przeglądy festiwalowe 11 i 12 lipca

W tym roku przeglądy festiwalowe odbędą się na terenie Kieleckiego 
Centrum Kultury oraz Kieleckiego Teatru Tańca. Dokładne godziny 
przeglądów są dostępne pod linkiem: https://www.wiatraczek.pl/pro-
gram-przegladow/. Prosimy o punktualność!

2. Korowód Festiwalowy i akcja Największy Zespół Rockowy - 14 lipca

Już w niedzielę nasi uczestnicy dosłownie zawładną Kielcami! 

Będzie to jedyna taka okazja, żeby formacje pokazały się w swoich 
barwnych strojach na głównym deptaku Kielc. Wspólnie przejdziemy trasę 
z Placu Moniuszki na Rynek – będzie kolorowo, głośno i radośnie! Każdy 
zespół biorący udział w korowodzie będzie mógł wyznaczyć jednego 
przedstawiciela, który na scenie odbierze klucze Kielc od Prezydenta 
Miasta!

Start: 18.30, zbiórka pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza; Przekazanie 
kluczy: 19.00

Zaraz po przekazaniu kluczy odbędzie się akcja Największy Zespół 
Rockowy. Tym razem wspólnie wykonamy kultowy utwór „Wehikuł czasu”. 
Zachęcamy wokalistów, aby zaśpiewali razem z nami. Osobom grającym 
przypominamy, żeby koniecznie zabrały instrumenty. Natomiast tancerzy 
zachęcamy do wykonania swoich układów w rytmie najpopularniejszego 
utworu Dżemu.

Chcecie zobaczyć, jak wyglądał ubiegłoroczny NZR? Zobaczcie film: 
https://www.youtube.com/watch?v=GP9mxiDWBc0

Chcecie nauczyć się tegorocznego utworu? Posłuchajcie: https://ww-
w.youtube.com/watch?v=WS9gxQhvvME

3. Gra miejska „Się Kręci”

Gra miejska “Się Kręci" 2019 to tegoroczna bezpłatna propozycja 
programowa dla uczestników Festiwalu. Udział w grze jest dla wszystkich 
chętnych, ale dla najlepszych patroli przewidziane są dodatkowe nagrody! 
Zasady realizacji poszczególnych zadań są dokładnie opisane w kartach gry.

Termin oraz miejsce pobrania kart gry: od 12 lipca u Komendantów 
Obozów

Termin oraz miejsce zdawania kart gry: 18 lipca do godziny 20.00 w Biurze 
Organizatora

Podsumowanie gry: 20 lipca o 9.00 na terenie Miasteczka Festiwalowego

4. Koncerty „Zakręceni na Kielce” - 15 i 16 lipca

Podczas 46 edycji Wiatraczka specjalnie dla Was mamy przygotowane 
2 wieczory na prezentacje Waszych umiejętności wokalnych i tanecznych 
na Rynku w Kielcach. Zapraszamy Was serdecznie do prezentacji przed 
kielecką publicznością. Chętni do występu zgłoszają się do komendantów 
swoich obozów w dniu koncertu, najpóźniej do godziny 9.00 po śniadaniu. 
Przy zgłoszeniu konieczne jest podanie repertuaru oraz czas jego trwania. 

Kolejność występu ustala Kierownik sceny – druh Daniel Ksel a informacja 
o kolejności prezentacji będzie dostępna o 18.30 w miejscu występów. 
Ważna informacja dla tancerzy - scena na Rynku ma wymiary 10mx12m.

5. Konkurs Piosenki Harcerskiej i Koncert Międzypokoleniowy - 18 lipca

W 2019 roku do Konkursu Piosenki Harcerskiej o Jodłę Harcerską na scenie 
na Rynku można zgłosić JEDEN utwór o tematyce harcerskiej. Udział 
w konkursie należy poprzedzić uzupełnieniem zgłoszenia i przedłożenia 
go w Biurze Organizatora do 16.07 do godziny 18.00. O zakwalifikowaniu 
do udziału w konkursie decyduje Komisja Konkursowa, która bierze 
pod uwagę:

• przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego – w pierwszej 
kolejności do udziału w konkursie będą kwalifikowane osoby, które 
przynależą do ZHP

• zgodność repertuaru z zapisami regulaminu – obowiązuje weryfikacja 
treści

• zakres udziału w Festiwalu Harcerskim – w pierwszej kolejności będą 
brane pod uwagę osoby, które biorą udział w pełnym wymiarze 
Festiwalu.

Informację o kwalifikacji uczestników do udziału w konkursie komendanci 
obozów otrzymają 17 lipca do godziny 18.00.

6. Miasteczko Festiwalowe – program dla uczestników Festiwalu 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w wydarzeniach, które będą 
realizowane w ramach festiwalowego miasteczka:

12.07, godzina 21.00 – ognisko harcerskie

13.07, godzina 19.00 – wypożyczalnia gier planszowych

14.07, godzina 20.00 – kino pod chmurką

15.07, godzina 20.00 – dyskoteka

16.07, godzina 21.00 – turniej „quizwanie”

17.07, godzina 20.00 – wieczorek karaoke

7. Przejazdy

Organizator zapewnia przejazdy autobusowe dla uczestników warsztatów 
wokalnych. Bilety autobusowe dla tych osób można odbierać codziennie 
w Biurze Organizatora w godzinach 8.00-10.00.

8. Sklepik festiwalowy

W czasie trwania Festiwalu będzie można zakupić festiwalowe gadżety. 
W sklepiku ulokowanym w Obozie nr 1 dostępne są:

• festiwalowe koszulki

• festiwalowe kubki

• inne ciekawe gadżety – sami zobaczcie co się Wam spodoba

9. Jodła Wychowawcza

Nasz Festiwal to nie tylko taniec i muzyka – liczą się również postawy 
naszych uczestników. W tym roku „Jodła Wychowawcza” będzie miała 
na celu nagrodzenie tych, którzy wyróżniają się braterskością, pozytywn-
ością oraz ponadprzeciętnym zaangażowaniem. Wszystkie podmioty 
artystyczne uczestniczące w Festiwalu Harcerskim są obserwowane przez 
powołanych do tego celu jurorów, m.in. organizatorów i konsultantów. 
Ocenie podlegają:

• działalność obozowa – m.in. animacja życia w obozie, działania 
podejmowane na rzecz pozostałych uczestników;

• działalność festiwalowa – m.in. zaangażowanie w działania 
programowe (przeglądy, warsztaty, koncerty, dodatkowe wydarzenia 
organizatora), indywidualna oraz zespołowa postawa wobec organiza-
torów i konsultantów;

• akcentowanie obecności w Kielcach – m.in. pomysłowość 
w promowaniu swojego podmiotu artystycznego, swojej miejscowości 
oraz regionu podczas wydarzeń organizowanych na terenie Kielc.

10. Współpraca z Rzecznikiem Festiwalu

Festiwal to ogromne wydarzenie, które cieszy się dużym zainteresowan-
iem lokalnych mediów. W związku z tym, niejednokrotnie będziemy 
zapraszani do udziału w audycjach radiowych lub do udzielenia wywi-
adów prasowych. Z potencjalnie zainteresowanymi będzie kontaktował 
się bezpośrednio nasz Rzecznik.

HARMONOGRAM

11 lipca

10.00 - 18.00 - Próby i Przeglądy Konkursowe

Kieleckie Centrum Kultury

12 lipca

08.00 - 18.00 - Próby i Przeglądy Konkursowe

Kieleckie Centrum Kultury 

13 lipca

09.00 - 17.30 - Warsztaty Festiwalowe

Kieleckie Centrum Kultury i Wojewódzki Dom Kultury

20.00 - Koncert “Gospodarze-Gościom”

Amfiteatr Kadzielnia

14 lipca

09.00 - 17.30 - Warsztaty Festiwalowe

Kieleckie Centrum Kultury i Wojewódzki Dom Kultury

13.00 - Festyn Rodzinny

Rynek w Kielcach

18.45 - Korowód Festiwalowy 

pl. Moniuszki, 

19.00 - Akcja “Największy Zespół ROCKowy

Scena na Rynku

15 - 17 lipca

09.00 - 17.30 - Warsztaty Festiwalowe

Kieleckie Centrum Kultury i Wojewódzki Dom Kultury

19.00 - Koncert ”Zakręceni na Kielce”

Scena na Rynku

18 lipca 

19.00 - Konkurs Piosenki Harcerskiej i Koncert Międzypokoleniowy

Scena na Rynku

19 lipca

19.00 - Koncert “Młodzi Dobrze ROCKujący”

Scena na Rynku

20 lipca

19.30 - Koncert Galowy Laureatów

Amfiteatr Kadzielnia


