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Warszawa, dnia 1 lutego 2019r.

Szanowni Państwo,
Druhny i Druhowie,

Już po raz 36  mam przyjemność ogłosić rozpoczęcie „Przeglądu działalności 
artystycznej Środowisk Nieprzetartego Szlaku oraz ich przyjaciół”. W 
prezentowanej broszurce przedstawiamy regulamin Przeglądu działalności 
artystycznej, obowiązujący w 2019 roku. 
Rok 2019 jest  dla nas wyjątkowy, jest rokiem obchodów 35 lecie 
Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski oraz wszystkich naszych Przyjaciół i 
Sympatyków. 
Dzięki Przyjaciołom oraz Darczyńcom wspierających nas w ramach akcji „1%” 
nasza działalność na rzecz dzieci specjalnej troski dynamicznie się rozwija z roku 
na rok.

Tegoroczny przegląd odbywać się będzie pod hasłem:

Z Przyjaciółmi można więcej

Nasze wspólne osiągnięcia potwierdzają hasło Przeglądu.

Finał Przeglądu odbędzie się w czerwcu br., o czym poinformujemy w 
oddzielnym zaproszeniu.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w proponowanych 
konkursach.
                                    Z harcerskim pozdrowieniem

                      Czuwaj ! 
            
                      hm. Adam Sikoń

                        Namiestnik Drużyn
   Nieprzetartego Szlaku
   Hufca Praga Południe
                        tel. 602 575 686

TERMINARZ PRZEGLĄDU

- Rozpoczęcie Przeglądu - luty 2019r.

- Zgłoszenia do udziału w konkursie:
  - teatralno - tanecznym,
  - wokalno - muzycznym,
w terminie do dnia 25 marca 2019 r. do dh hm. Adam Sikoń
 e-mail: adam-sikon@o2.pl     tel. 602 575 686

- Przegląd Artystyczny w/w konkurencji - 2 kwietnia 2019r.
   godz. 15.00 Szkoła Podstawowa nr 240, ul. Weterynaryjna 3

- Składanie prac do konkursów:
  - plastyczny,
  - podarunek dla Przyjaciela,
 w dniu 1 kwietnia 2019 r., w godzinach 15.oo-17.oo do
 osób odpowiedzialnych wg regulaminu
 425 WDH, Szkoła Podstawowa nr 240 ul. Weterynaryjna 3

- Ocena prac w dniu 1 kwietnia 2019r. godz. 17.oo, 425 WDH

- Zadanie obowiązkowe 24 kwietnia 2019r. godz. 17.30, 
   255 WDH, ul. Namysłowska 10

- Finał Przeglądu - rozdanie nagród - czerwiec 2019 r. 

WSZYSTKIE PRACE KONKURSOWE POZOSTAJĄ U 
ORGANIZATORA I ZOSTANĄ WYKORZYSTANE JAKO 

FORMA PODZIĘKOWANIA SPONSOROM.
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Daj, druhno, dzieciom miłość swą,
bo taka jest potrzeba.
Podaj na dłoni serce swe,
jak dajesz kromkę chleba.

Bo nieprzetarty jest nasz szlak
w harcerskim twardym znoju.
Potrzeba nam gorących serc.
Potrzeba nam pokoju.

Na nieprzetarty wejdziem szlak,
pójdziemy nim do końca,
by wszystkim dzieciom radość dać,
prowadzić je do słońca.

Daj, druhu, dzieciom uśmiech swój,
bo śmiać się wszystkim trzeba.
Podaj na dłoni radość swą,
jak dajesz kromkę chleba.

Bo nieprzetarty…

Harcerski mocno zwiążmy krąg,
taka jest dziś potrzeba.
Braterskich uczuć nigdy dość,
jak powszedniego chleba.

Bo nieprzetarty

dh. hm. Danuta Rosner

NIEPRZETARTY SZLAK

WYKAZ SKŁADANYCH PRAC
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KONKURS PLASTYCZNY
„Moje najpiękniejsze harcerskie wspomnienia”

Miejsce 

425 WDH
ul. Weterynaryjna 3

Termin
1 kwietnia 2019 
godz. 15.00  - 17.00 – poniedziałek

Odpowiedzialny
dh phm. Tamara Uliasz.

Zasady uczestnictwa
- ilość prac – nieograniczona, techniki dowolne,
- prace mogą być wykonane indywidualnie i zespołowo, 
- w zespole może być do 5 osób.
 

UWAGA !
Prace muszą być oznaczone numerem drużyny, szczepu,  placówki, szkoły, 
środowiska  oraz numerem kolejnym wg załączonego wykazu.
Warunkiem przyjęcia prac jest dołączenie wykazu pac zgodnego z 
załącznikiem.

Zasady oceny
Jury złożone z przedstawicieli środowisk dokona oceny 
przedstawionych prac, ze szczególnym uwzględnieniem 
zgodności prac z tematem konkursu.  

Uwagi organizacyjne
Prace na Konkurs prosimy składać
w dniu 1 kwietnia 2019 roku 
w godzinach 15.00 - 17.00

BRATNIE SŁOWO

Bratnie słowo sobie dajem,                                                                                                            
że pomagać będziem wzajem.                                                                                                               
Druh druhowi, druhnie druh,                                                                                                                        
hasło znaj czuj duch!

W troskach smutkach i zmartwieniach,                                                                                                        
w dni pogodne i w dni cienia.                                                                                                                                   
W jasny dzień i w ciemną noc                                                                                                                  
przyjaźń da ci moc.

Bacz  by słowo sobie dane                                                                                                                                                        
było zawsze dotrzymane.                                                                                                                        
Druh druhowi, druhnie druh,                                                                                                                     
hasło znaj czuj duch!
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ZADANIE  OBOWIĄZKOWE
„Historia i tradycje mojej drużyny na 35 lecie RPDST”

Miejsce
255 WDH - Zespół Szkół Specjalnych nr 38
ul. Namysłowska 10

Termin
24 kwietnia 2019 godz. 17.30 – środa

Odpowiedzialny
dh hm. Adam Sikoń

Zasady uczestnictwa
W ramach zadania obowiązkowego każde środowisko Namiestnictwa Drużyn 
NS Praga Południe, zobowiązane jest do przygotowania prezentacji swojego 
dorobku.
W ramach zadania należy:
- uaktualnić i zaprezentować tablicę środowiska (wystawa NS)
- uaktualnić i zaprezentować swoją kronikę harcerską,
- zaprezentować proporzec drużyny,
- zaprezentować inne materiały.

KONKURS TEATRALNO - TANECZNY
 

Miejsce 

425 WDH
ul. Weterynaryjna 3

Termin
2 kwietnia 2019 
godz. 15.00  – wtorek.

Odpowiedzialny
dh hm. Paweł Ogrodowski

Zasady uczestnictwa
Każda grupa uczestnicząca w konkursie dysponuje limitem czasu:
- taniec - do 4 min.
- teatrzyk - do 8 min.

Zasady oceny
Jury złożone z przedstawicieli środowisk dokona oceny:
- dobór i znajomość tekstu (teatr),
- ruch sceniczny,
- ogólne wrażenie artystyczne,
- stylizacja.
 
Uwagi organizacyjne
Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 25 marca br. 
do dh. hm. Adama Sikonia tel. 602 575 686.

Organizator zapewnia możliwość odtworzenia podkładów muzycznych z 
różnych nośników - indywidualne uzgodnienia. 



KONKURS WOKALNO - MUZYCZNY
- zespoły i soliści -

 
Miejsce 

425 WDH
ul. Weterynaryjna 3

Termin
2 kwietnia 2019 
godz. 15.00  – wtorek.

Odpowiedzialny
dh hm. Paweł Ogrodowski

Zasady uczestnictwa
Każda drużyna harcerska i gromada zuchowa, środowisko niezrzeszone 
wykonuje dwa utwory o tematyce: jedna harcerskiej, a  druga dowolnej.
 
Do udziału w konkursie zapraszamy solistów i zespoły.

Zasady oceny
Jury złożone z przedstawicieli środowisk dokona oceny:
 -ruch sceniczny,
 -ogólne wrażenie artystyczne,
- udział kadry instruktorskiej.

Uwagi organizacyjne
Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 25 marca br. 
do dh. hm. Adama Sikonia  
tel. 602 575 686  z podaniem przewidywanego czasu występu. 

Organizator zapewnia możliwość odtworzenia podkładów muzycznych z 
różnych nośników - indywidualne uzgodnienia. 

KONKURS PODARUNEK DLA PRZYJACIELA

Miejsce 

425 WDH
ul. Weterynaryjna 3

Termin
1 kwietnia 2019 
godz. 15.00  - 17.00 – poniedziałek

Odpowiedzialny
dh hm. Paweł Ogrodowski

Zasady uczestnictwa
- technika dowolna,
- ilość prac – nieograniczona (minimum 4 prace ze środowiska),
- prace mogą być wykonane indywidualnie i zespołowo,
- w zespole może być do 5 osób.

UWAGA !
Prace muszą być oznaczone numerem drużyny, szczepu,  placówki, szkoły, 
środowiska  oraz numerem kolejnym wg załączonego wykazu.
Warunkiem przyjęcia prac jest dołączenie wykazu pac zgodnego z 
załącznikiem.

Zasady oceny
Jury złożone z przedstawicieli środowisk dokona oceny 
przedstawionych prac. 

Uwagi organizacyjne
Prace na Konkurs prosimy składać
w dniu 1 kwietnia 2019 roku 
w godzinach 15.00 - 17.00
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