
 

 

"Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych" ~ Napoleon Bonaparte 

 

1. Organizatorem Harcerskiego Festiwalu Teatralnego ANYTRUK jest Namiestnictwo Harcerskie 

"ISKRA" Hufca Łódź - Bałuty. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za imprezę są: Małgorzata 

Deroń i Karolina Urbańska. 

2. Anytruk odbędzie się 27.10.2018 r. Godzina i miejsce zostaną podane po zgłoszeniu.  

3. Anytruk przeznaczony jest dla harcerzy, harcerzy starszych oraz wędrowników z Hufca Łódź-

Bałuty. Jest to festiwal teatralny polegający na przygotowaniu przedstawienia na dany temat  

i z podanym hasłem.  

4. Podczas tegorocznego Anytruku skupimy się na 100 sławnych Polakach. Celem przedstawienia jest 

zapoznanie widowni z życiorysem wylosowanej postaci w ciekawy sposób, pokazanie  

czym się wysławiła i  dlaczego Polska może być z niej dumna. Postacie losowane są z 4 wariantów 

tematycznych: 

• KULTURA 

• SPORT 

• HISTORIA 

• NAUKA 

W zgłoszeniu należy podać dwa warianty, w których patrol ma chęć wystąpić, numerując je 1. oraz 2., 

następnie w mailu zwrotnym zostanie podana postać, o której należy przygotować przedstawienie.  

W każdym wariancie tematycznym jest 25 postaci.  

 

5. Mottem Anytruku jest cytat Napoleona Bonaparte "Dla moich Polaków nie ma rzeczy 

niemożliwych." Motto w niezmienionej formie powinno zostać zawarte w treści przedstawienia. 

6. W Anytruku mogą wziąć udział harcerze, harcerze starsi oraz wędrownicy. Zmagania będą 

odbywać się w 4 kategoriach: harcerska, starszoharcerska, wędrownicza oraz drużynowa.  

7. Każda jednostka może wystawić patrole we wszystkich kategoriach, jednak każdy uczestnik 

Anytruku może wystąpić tylko w jednej scence.  

8. Kategorie przeznaczone są dla: 

• harcerska dla zastępów harcerskich działających w ciągu roku harcerskiego utworzonych 

przez członków z 4-6 klasy szkoły podstawowej, z czego 1 osoba może być w wieku 

starszoharcerskim (zastępowy),  



• starszoharcerska dla zastępów starszoharcerskich działających w ciągu roku harcerskiego 

utworzonych przez członków z 7-8 klasy szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum oraz 

zastępów zastępowych,   

• kategoria wędrownicza dla patroli wędrowniczych, 

• kategoria drużynowa dotyczy drużyn harcerskich i wielopoziomowych, w tej kategorii  

nie ma limitu wieku i wystąpić mogą reprezentacje wielopoziomowe wraz z kadrą. 

9. W kategoriach harcerskiej, starszoharcerskiej oraz drużynowej wszyscy występujący harcerze 

muszą należeć do jednej drużyny. 

10. Patrole harcerskie, starszoharcerskie oraz drużynowe będą oceniane przez jury zaproszone  

przez organizatorów, patrole wędrownicze będą oceniane przez jury wyłonione z widowni..  

11. Każda scenka ma trwać od 7 do 13 minut, każda minuta różnicy od wyznaczonego czasu  

to 1 punkt ujemny. 

 

12. Oceniane będą: 

• gra aktorska 

• scenografia 

• kostiumy aktorów 

• obecność motta przewodniego 

• zgodność przedstawienia z życiorysem postaci 

• kreatywność i oryginalność scenariusza 

• ogólne wrażenia estetyczne. 

13. Wstępne zgłoszenia chęci udziału przyjmowane są do 15.10.2018 r. do 23:59 na adres 

imprezy.promienisci@gmail.com, należy podać nazwę jednostki, kategorię oraz dwa warianty 

tematyczne. W ciągu doby należy spodziewać się informacji zwrotnej zawierającej nazwisko 

wylosowanej postaci.  

14. Pełne zgłoszenia przyjmowane są  do 22.10.2018 r. do 23:59 na adres 

imprezy.promienisci@gmail.com, w zgłoszeniu należy podać nazwę jednostki, orientacyjną ilość 

osób, nazwisko i numer telefonu do pełnoletniego opiekuna. W informacji zwrotnej zostanie podane 

miejsce i czas trwania Anytruku.  

15. Wszelkie pytania proszę kierować na adres: malgosiaderon@gmail.com  

lub kurbanska2000@gmail.com 

15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 


