
Program III Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

w Kielcach  
 

 

Przesłuchania uczestników odbywać się będą na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury            

Plac Moniuszki 2B, w dniu 18.05.2019r. w następujących godzinach: 

 
     9:00-11:00 -    I Kategoria – szkoła podstawowa klasy I -III-soliści (2009-2012) 

  11:30 -12:30 -VI Kategoria -zespoły kameralne do 6 – ciu osób 

  13:00 -14:00 - III Kategoria szkoły ponadgimnazjalne- soliści (ur.2002 r-2000r.) 

  14:30-15:00  -   V Kategoria osoby dorosłe od 41 roku życia  

  15:00- 15:45 -   Przerwa obiadowa 

  15:45-18:45  -  II Kategoria -szkoła podstawowa IV-VIII– soliści (ur.2008r.- 2003r.) 

  19:00 -20:00 -  IV Kategoria osoby dorosłe do 40 roku życia ( 1979 i młodsi) 

 

Ogłoszenie wyników oraz Koncert laureatów I miejsc festiwalu połączony z wręczeniem nagród 

odbędzie się w dniu 18 maja 2019 r. na Małej Scenie KCK o godz.21:00 
 

Do dyspozycji uczestników i opiekunów będą dwie duże garderoby, sala ćwiczeń na I piętrze KCK 

BIURO ORGANIZACYJNE sala numer 16, I piętro 
Kawiarenka z cateringiem znajduje się na korytarzu I piętro. 

 

Każdy z zakwalifikowanych uczestników zobowiązany jest do zgłoszenia się w biurze 

organizacyjnym, w celu potwierdzenia udziału i wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł lub           

10 zł od każdego członka zespołu, na 60 minut przed planowanym występem. 

 

 W celu sprawnego przygotowania do przesłuchań konkursowych prosimy zaraz po uiszczeniu opłaty 

akredytacyjnej o zgłoszenie się do akustyka -Mała Scena KCK , aby w miarę możliwości sprawdzić 

nośniki z półplaybackami do śpiewanych utworów . 

Nośniki będzie można odebrać zaraz po zakończeniu koncertu i wręczeniu nagród. 

 

Przypominamy, że organizator nie zapewnia instrumentów muzycznych , a maksymalny czas 

prezentacji wynosi 4 minuty. Po upływie czasu określonego w regulaminie, akustyk wyciszy  

wykonawcę  po przekroczeniu 4 minut 30 sek.  
 

 Podczas przesłuchań festiwalowych  wszystkich uczestników  i opiekunów obowiązuje idealna 
cisza. Nie można wychodzić z Małej Sceny w trakcie wykonywanego utworu.  

Prosimy uczestników poszczególnych kategorii ,aby wysłuchali wszystkich prezentacji festiwalowych. 

  

Nie można wnikać w pracę akustyka. Nieodpowiednie zachowanie opiekuna\ nauczyciela grozi 

dyskwalifikacją uczestnika. Zapewniamy, że każdy uczestnik będzie nagłośniony profesjonalnie.  

 

 Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne !  
 

Lista osób nagrodzonych i zakwalifikowanych do koncertu laureatów będzie wywieszona na 

drzwiach Małej Sceny około godz.20:30, w której odbywać się będą prezentacje festiwalowe. 


