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§1
Organizatorami Konkursu są:
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”;
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego
im. Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”;
Dom Kultury we Włoszczowie;
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie;
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradczy we Włoszczowie;
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie.

§2
Cel Parady
Celem Parady Schumana jest wspólna manifestacja przywiązania do wartości europejskich
i wyrażenie poparcia dla integracji europejskiej przez mieszkańców obszaru LGD „Region
Włoszczowski”.
§3
Czas trwania
Parada trwa w dniach od 02.05.2017 – 02.05.2017r.
§4
Uczestnicy
Uczestnikami Parady są uczniowie szkół:
 podstawowych;
 gimnazjów;
 szkół ponadgimnazjalnych.
§5
Zasady udziału
1. Aby wziąć udział w Paradzie Schumana, należy wejść na stronę, Lokalnej Grupy
Działania „Reion Włoszczowski”, Domu Kultury we Włoszczowie bądź Hufca ZHP
Szczekocińsko – Włoszczowskiego, gdzie zostanie zamieszczony link do strony http://atg.net.pl/zhp/index.php, po wybraniu którego wyświetli się lista dwudziestu
ośmiu państw, które chcemy reprezentować. Należy wybrać, konkretny kraj oraz
uzupełnić pozostałe dane, które są wymagane w procesie rejestracji. Podany link
zostanie uruchomniony 6 kwietnia 2017r. Rejestracja odbędzie się zgodnie z zasadą, kto
pierwszy ten lepszy.
2. Nie jest możliwe, aby dwa zespoły mogły zostać przypisane do tego samego państwa.
Nazwa kraju, który zostanie wybrany zniknie z rozwijanej listy, po zapisaniu danych
drużyny.
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3. Jedna szkoła może zgłosić więcej niż jedną ekipę do udziału w Paradzie.
4. Każdy z zespołów może liczyć maksymalnie 23 osoby, w tym opiekunowie oraz
kierowca.
5. Rejestrację drużyn można dokonywać do dnia 23 kwietnia 2017r. godz. 23:59.
6. Zakwalifikowane drużyny zostaną poinformowane telefonicznie do dnia 25 kwietnia
2017r.
7. Listy, zawierające imiona i nazwiska uczestników należy przesłać do dnia 28 kwietnia
2017r., do godz. 14.30, na adres e – mail: lgd_wloszczowa@wp.pl .
8. Każda zgłoszona drużyna musi przygotować krótką prezentację państwa, które
reprezentuje. Forma występu jest dowolna, np. piosenka, wiersz, taniec lub skecz
i zostanie przedstawiona po zakończeniu przemarszu na scenie na Placu Wolności.
Występ może trwać maksymalnie 5 minut. Jeżeli, zespół przekroczy podany limit
czasowy, zostanie zdyskwalifikowany.
§6
Trasa Parady
1. Zbiórka uczestników Parady Schumana, odbędzie się w dniu 2 maja 2017 roku, przy
Placu Konstytucji we Włoszczowie, o godzinie 13:00.
2. Następnie uczestnicy Parady przejdą barwnym korowodem, ul. Żwirki w kierunku
Placu Wolności.

1.



2.

§7
Nagrody
Po zakończeniu Parady, komisja konkursowa wyłoni zespoły, które wyróżniły się pod
względem:
prezentacji w trakcie przemarszu;
pomysłowości strojów;
atrakcyjności występu na scenie.
Po zsumowaniu punktacji, najlepsze drużyny otrzymają atrakcyjne nagrody.

§8
Organizatorzy zapewniają wyżywienie tylko dla osób zgłoszonych na formularzu
zgłoszeniowym.
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