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Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim 

zaprasza harcerzy oraz dzieci, młodzież szkolną, a także seniorów do udziału w 

XXXI Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej 

„Zielona Nuta” 

Artystyczna rywalizacja rozegra się w dniach 06 – 07 marca 2021 r. w Tomaszowie 

Mazowieckim w czterech kategoriach wiekowych 

Zuchy (7-11 lat) 

Harcerze (12-16 lat) 

Wędrownicy 

Seniorzy  

oraz dwóch kategoriach tematycznych 

kategoria żołnierska i patriotyczna – 2 piosenki 

kategoria harcerska i turystyczna – 2 piosenki 

W tym kolejny raz uczestnicy będący członkami Związku Harcerstwa Polskiego oraz 

niezrzeszenie będą oceniani osobno. 

Plan Festiwalu 

SOBOTA: 

09:00 - ? – przesłuchania 

NIEDZIELA: 

11:00 – 14:00 – ogłoszenie wyników, koncert laureatów 

 

Zgłoszenia w formie elektronicznej, wraz z kopią potwierdzenia wpłaty należy przesłać pod 

adresem https://bit.ly/ZNZgloszenia2021.  

Wpisowe wynosi 20 zł od osoby uczestniczącej w Festiwalu. 

W przypadku rezygnacji solisty lub zespołu wpisowe nie jest zwracane. 

Podmioty, które potrzebują faktury VAT proszone są o wcześniejszy kontakt (przed 

wykonaniem przelewu) z komendą festiwalu pod adresem mailowym 

festiwal@zielonanuta.zhp.pl. Wpisowe będzie powiększone o 23% podatku VAT. 
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W przypadku odwołania festiwalu przez organizatora (z przyczyn losowych) zwracane jest 

wpisowe pomniejszone o koszty poniesione w związku z organizacją wydarzenia. Płatność 

wpisowego nie jest możliwa na miejscu, prosimy o wpłaty na konto we wskazanym niżej 

terminie. 

Wpłat dokonujemy na konto: 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Łódzka 

Hufiec Tomaszów Mazowiecki 

90-537 Łódź 

ul. Stefanowskiego 19 

Bank Pekao SA 

Nr 72 1240 3073 1111 0010 6283 3881 

Z dopiskiem DSCZ Zielona Nuta (imię, nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu z podaną 

liczbą osób) 

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 01.03.2021 r. 

Świadczenia organizatorów 

Zapewniamy: 

• znaczek pamiątkowy, dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów, 

• wspaniałą i niezapomnianą zabawę, 

• wrzątek, kawa, herbata 

Warunki uczestnictwa 

• dopuszczalne, wręcz mile widziane, jest uczestnictwo w obydwu kategoriach 

tematycznych, 

• obowiązują zasady zgodne z reżimem sanitarnym i aktualnym prawnymi 

obostrzeniami, 

• wyżywienie na posiłki uczestnicy zapewniają we własnym zakresie, 
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Postanowienia końcowe 

• uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody, 

• organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez 

uczestników na terenie wydarzenia, 

• organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz formie festiwalu, 

• sprawy sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komendant Festiwalu, 

• na wszelkie pytania dotyczące festiwalu organizatorzy chętnie udzielają odpowiedzi 

pod niżej wymienionym numerami: 

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za zgłoszenia: 

• Komendant Festiwalu – pwd. Daria Witulska, 

tel. 533-864-848, daria.witulska@zhp.net.pl 

• członek Komendy Festiwalu ds. Promocji – wyw. Filip Kszczot, 

tel. 539-965-536, filip.kszczot@zhp.net.pl  
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