Regulamin III Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni
i Piosenki Patriotycznej w Kielcach
Organizatorzy Festiwalu :
• Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach ul. Kozia 10a,
• Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej,
• Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie,
• Kieleckie Centrum Kultury Kielce, Plac Moniuszki 2b

Cele Festiwalu
1. Wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczestników i umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego.
2. Wspieranie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia poprzez formy
aktywności artystycznej.
3. Zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań.
4. Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni
patriotycznych, jak i promowanie nowo powstałych utworów o tym charakterze.
5. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju.
6. Pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.
7. Podniesienie poziomu świętowania wydarzeń ojczyźnianych.

Termin i miejsce
Przesłuchania uczestników odbędą się w dniu 18 maja 2019 r. od godz.8.00 na Małej Scenie
Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach, Plac Moniuszki 2B. Ogłoszenie wyników, ceremonia
wręczenia nagród oraz koncert laureatów odbędzie się tego samego dnia ok. godz.21.00.
Kolejność prezentacji uczestników zakwalifikowanych do udziału oraz program festiwalu
zostanie opublikowany najpóźniej w dniu 8 maja 2019r.na stronie http://www.mdkkielce.pl

Uczestnicy:
Uczestnikami festiwalu są wokaliści amatorzy i zespoły wokalne reprezentujący szkoły, domy
kultury, kluby, studia piosenki, placówki wychowania pozaszkolnego oraz uczestnicy
niezrzeszeni, z terenu całej Polski.

Przesłuchania prowadzone będą w następujących kategoriach:
kategoria I szkoła podstawowa klasy I-III - soliści (ur.2012 -2009)
kategoria II - szkoła podstawowa klasy IV-VIII i gimnazjum III klasa -soliści (ur. 2008 r.
– 2003 r.)
kategoria III - szkoły ponad gimnazjalne - soliści (2000r.- 2002 r.)
kategoria IV - osoby dorosłe - soliści do 40 roku życia (1979 r. i młodsi)
kategoria V - osoby dorosłe - soliści od 41 roku życia (1978 i starsi)
kategoria VI - zespoły kameralne do 6 osób

Zgłoszenia uczestników:
Karty zgłoszenia wypełnione czytelnie (pismo drukowane lub komputerowe), należy
przesłać na adres patriotyczna@mdkkielce.pl (skany lub jpg.), lub Młodzieżowy Dom
Kultury, ul. Kozia 10a, 25-514 Kielce z dopiskiem Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. Decyduje data wpływu.
Karty do pobrania na stronie internetowej MDK Kielce www.mdkkielce.pl.
Zgłoszenia wokalistów niepełnoletnich dokonują nauczyciele/ opiekunowie.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w kategorii solistów będzie przyjmowanych do
30 uczestników, w kategorii zespołów wokalnych do 10 podmiotów wykonawczych,
według kolejności wpływu zgłoszeń.
Informacji udziela Renata Irska numer telefonu: 413676650

Zasady udziału:
Każdy z zakwalifikowanych uczestników zobowiązany jest do zgłoszenia w biurze
organizacyjnym festiwalu w celu potwierdzenia udziału, na godzinę przed rozpoczęciem
swojej kategorii i wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł. w kategoriach solistów,
oraz 10 zł od każdego członka zespołu w kategorii zespoły wokalne. Uczestnicy wykonują
jedną piosenkę o charakterze patriotycznym, wyłącznie w języku polskim,
z towarzyszeniem półplaybacku nagranego na płycie CD lub pendrive (format mp3 lub CD
audio) lub a'cappella. Organizatorzy dopuszczają możliwość wykorzystania
akompaniamentu instrumentalnego na żywo, który uczestnicy festiwalu zabezpieczają we
własnym zakresie (keyboard, skrzypce, gitara i inne). Festiwal ma charakter wokalny, gra na
instrumencie nie będzie dodatkowo punktowana. Maksymalny czas prezentacji
4 minuty.

Nagrody:
Fundatorem nagród finansowych jest Bogdan Wenta Prezydent Miasta Kielce. Zdobywca
GRAND PRIX III Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Kielcach otrzyma statuetkę,
nagrodę finansową i dyplom pamiątkowy. Laureaci poszczególnych miejsc otrzymają
nagrody finansowe, rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Jury festiwalu zastrzega sobie prawo
do przyznania nagród dodatkowych.
Patronat honorowy nad festiwalem objął Prezydent Miasta Kielce - Bogdan Wenta
Patronat Medialny: Echo Dnia – Gazeta codzienna, Gazeta Wyborcza
Radio EM, Radio Kielce
Telewizja Świętokrzyska, ITV Kielce
Sponsorzy: DAFI–Formaster S.A., Wodociągi Kieleckie, Hotel Uroczysko, Hotel 365
Kielce, Targi Kielce,
Geopark Kielce, Areszt Śledczy w Kielcach, Kurnik – Bar & Bistro Kielce

Kryterium oceny jury stanowić będzie:
dobór repertuaru,
interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny,
innowacje artystyczne,
wrażenie artystyczne,
muzykalność i warunki głosowe wykonawców
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne!
DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:
1. Uczestnicy festiwalu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży oraz
koszty ubezpieczenia.
2. Organizator zapewnia nagłośnienie oraz odtwarzacz audio CD i pendrive.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku
wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
5. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie i programie festiwalu.

