Regulamin V Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Kielce’ 2021
1. Patronat honorowy nad festiwalem objął Prezydent Miasta Kielce
Pan Bogdan Wenta
2. Organizatorem Festiwalu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach ul. Kozia 10a
Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach ul. Kozia 10a
a także Dom Środowisk Twórczych w Kielcach ul. Zamkowa 5
3. Patronat Medialny Echo Dnia – Gazeta codzienna
Radio EM
ITV Kielce
Festiwal skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych ,a także do osób
dorosłych z całej Polski oraz zespołów kameralnych.
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.
5. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju.
6. Pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.
7. Podniesienie poziomu świętowania wydarzeń Ojczyźnianych.
8. Promocja autorskiej i premierowej piosenki patriotycznej.
Uczestnicy:
kategoria I szkoła podstawowa klasy I-IV –soliści
kategoria II-szkoła podstawowa klasy V-VIII – soliści
kategoria III - szkoły ponadpodstawowe – soliści
kategoria IV- osoby dorosłe – soliści
kategoria V- zespoły kameralne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do 6 osób
kategoria VI-- zespoły kameralne osoby dorosłe do 6 osób
Zgłoszenia uczestników:
Zgłoszenia solistów do festiwalu dokonują pełnoletni opiekunowie lub w wypadku osób dorosłych oni sami do
dnia 17 września 2021 r.
Każdy opiekun \nauczyciel może zgłosić na festiwal maksymalnie 6 podmiotów artystycznych w tym zespoły!
Zgłoszenia należy dokonać za pomocą wypełnienia karty zgłoszenia, podpisanej odręcznie( foto/skan) dostępnej
na stronie internetowej MDK Kielce https://www.mdkkielce.pl
Zgłoszenie należy przesłać na adres : patriotyczna@mdkkielce.pl
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w każdej kategorii będzie przyjmowane do 25 uczestników, według
kolejności wpływu zgłoszeń (decyduje data wpływu zgłoszenia).Zespołów wokalnych do 10 podmiotów
wykonawczych.
Kolejność prezentacji solistów zakwalifikowanych do udziału w festiwalu oraz program festiwalu zostanie
opublikowany najpóźniej w dniu 21.09.2021 .na stronie https://www.mdkkielce.pl
Każdy z zakwalifikowanych uczestników zobowiązany jest do zgłoszenia w biurze organizacyjnym festiwalu
w celu potwierdzenia udziału na godzinę przed rozpoczęciem swojej kategorii.

Opłatę wpisową w wysokości 60 zł będzie można dokonać w biurze organizacyjnym festiwalu
na miejscu w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach ul. Zamkowa 5 Kielce. Osoby będące
członkami zespołów wpłacają 20 zł od każdego członka zespołu tylko wtedy gdy nie startuje w
przesłuchaniach jako solista.
Uczestnicy w eliminacjach przygotowują i wykonują JEDNĄ PIOSENKĘ o charakterze patriotycznym
dostosowanym do wieku wykonawcy, dodatkowo punktowane będą piosenki autorskie i premierowe
utwory.
- akompaniament instrumentu który uczestnicy festiwalu zabezpieczają we własnym zakresie (
keyboard ,skrzypce, gitara i inne).Festiwal ma charakter wokalny ! Gra na instrumencie nie będzie
dodatkowo punktowana !
Czas występu solisty nie może przekraczać 4 minuty!
Terminy:
Przesłuchanie uczestników odbędzie się w dniu 25.09.2020r. od godziny 9.00 -18.00
Lista osób nagrodzonych i zakwalifikowanych do koncertu laureatów ukaże się 25.09.2021 r.
w Biurze Organizacyjnym Festiwalu i w okolicach sceny na której odbywać się będą prezentacje
festiwalowe.
Koncert osoby nagrodzonej GRAND PRIX oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu: 25 września
2021r. około godz.18.30
Nagrody:
Nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane na V Jubileuszowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej są
fundowane przez Pana Bogdana Wentę Prezydenta Miasta Kielce , Wodociągi Kieleckie sp. z o.o ,Targi Kielce ,
Muzeum Historii Kielc, Hotel 365 w Kielcach
GRAND PRIX V Jubileuszowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Kielcach – Statuetka, nagroda finansowa
i dyplom pamiątkowy przyznana zostanie także przez Prezydenta Miasta Kielce oraz przez Prezesa Wodociągów
Kieleckich
Laureaci poszczególnych miejsc obdarowani zostaną nagrodami finansowymi ,rzeczowymi i pamiątkowymi
dyplomami. Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Jury festiwalu zastrzega sobie prawo do
przyznania nagród dodatkowych.
Kryterium oceny jury stanowić będzie:
Dobór repertuaru związany z wiekiem rozwojowym uczestnika
Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
Innowację artystyczne (piosenki autorskie i premierowe)
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 zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku wykonawców,
opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i i prasie.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie i programie festiwalu.

