
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program V Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Kielce ‘2020 
Ze względu na specyficzną i dynamiczną sytuację związaną z występowaniem wirusa Covid- 19 
zwracamy się do państwa z uprzejmą prośbą o sprawdzanie strony internetowej MDK Kielce na której 
są na bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące festiwalu. 
V Jubileuszowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej odbędzie się w Kielcach 25.09.2021r. Ogród 
Letni  Domu Środowisk Twórczych ul. Zamkowa 5. 
Każda kategoria wokalna ma wyznaczony czas na prezentację. Proszę zaraz po rejestracji w biurze 
organizacyjnym udać się do akustyka, aby dostarczyć podkład muzyczny do wykonywanego przez 
uczestnika utworu. 
PROGRAM FESTIWALU: 
5.09.2020r.Dom Środowisk Twórczych – Pałacyk Zielińskiego- Scena Letnia ogród g.8:00 – 17:00 
8:00-9:00–  rejestracja solistów z kategorii I na scenie letniej Domu Środowisk Twórczych 
9.00-10:30 – prezentacje solistów z kategorii I na scenie letniej Domu Środowisk Twórczych (obrady 
jury oceniającej kategorię I) 
9:30- 10:30 –  rejestracja solistów z kategorii II na scenie letniej Domu Środowisk Twórczych 
10:30- 12:00 – prezentacje solistów kategorii II na scenie letniej Domu Środowisk Twórczych(obrady 
jury oceniającej kategorię II) 
11:00-12:00- rejestracja zespołów z kategorii V i VI 
12:00 – 12:45 - prezentacja zespołów z kategorii V i VI na scenie letniej Domu Środowisk 
Twórczych(obrady jury oceniającej kategorię VI i VI) 
11:45-12:45- rejestracja uczestników z kategorii III 
12:45- 14:30- prezentacje solistów kategorii III na scenie letniej Domu Środowisk Twórczych(obrady 
jury oceniającej kategorię III) 
13.30 -14.30- rejestracja solistów z kategorii IV na scenie letniej Domu Środowisk Twórczych 
14.30-15.30- prezentacje solistów z kategorii IV oraz wręczenie nagród w tej kategorii (obrady jury 
oceniającej kategorię IV) 
15:30-16:00- obrady jury w celu wyłonienia GRAND PRIX spośród wszystkich uczestników festiwalu 
Godzina 16:00-17:00 prezentacja pieśni/ piosenki przez zdobywcę Grand Prix wręczenie nagród 
 w poszczególnych kategoriach oraz zamknięcie Festiwalu. 
Zdobywcy miejsc I, II ,III oraz GRAND Prix otrzymają nagrody finansowe, które należy odebrać 
 i pokwitować w biurze organizacyjnym festiwalu. 
Opłatę wpisową od solisty 60 zł oraz od członka zespołu nie występującego solo w kwocie 20 zł należy 
uiścić w biurze organizacyjnym festiwalu podczas rejestracji uczestnika/uczestników. 
Każdy z zakwalifikowanych uczestników Festiwalu zobowiązany jest do zgłoszenia się w biurze 
organizacyjnym festiwalu w celu potwierdzenia swego udziału na godzinę przed rozpoczęciem swojej 
kategorii. 
Szanowni Państwo bardzo prosimy o potwierdzenie na maila patriotyczna@mdkkielce.pl obecności 
każdego zgłoszonego uczestnika festiwalu do 23.09.2021r. najbliższego czwartku. 
Serdecznie dziękujemy za Wasz udział i obecność. Wszystkim życzymy powodzenia! 
 
 

 
 


