Regulamin II Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Kielcach
1. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie
2. Festiwal odbywać się będzie pod patronatem Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie
w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, ul. Żeromskiego 12
3. Festiwal skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klasy IV-VIII, gimnazjalnych ponad
gimnazjalnych ,a także do osób dorosłych z całej Polski.
4. Celem Festiwalu jest:
 wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczestników i umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
 wspieranie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia poprzez
formy aktywności artystycznej,
 zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,
 przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni
patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju
 pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,
a także podniesienie poziomu świętowania wydarzeń Ojczyźnianych.
5. Uczestnicy:
kategoria soliści:






kategoria I-szkoła podstawowa klasy IV-VIII– soliści (ur. 2007r. - 2003r.)
kategoria II- szkoły gimnazjalne -soliści (ur. 2004r. - 2002r.)
kategoria III - szkoły ponad gimnazjalne – soliści ( 2001r.- 1998r.)
kategoria IV- osoby dorosłe do 40 roku życia
kategoria V - osoby dorosłe od 40 roku życia

6. Zgłoszenia uczestników:
Zgłoszenia solistów do festiwalu dokonują pełnoletni opiekunowie lub w wypadku osób dorosłych oni
sami do dnia 24 kwietnia 2018 r.
Każdy opiekun \nauczyciel może zgłosić na festiwal maksymalnie 6- ciu wykonawców!
Zgłoszenia należy dokonać za pomocą wypełnienia karty zgłoszenia, dostępnej na stronie
internetowej www.projektswietokrzyskie.pl
Zgłoszenie należy przesłać na adres : patriotyczna@projektswietokrzyskie.pl
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w każdej kategorii będzie przyjmowane do 30 uczestników,
według kolejności wpływu zgłoszeń (decyduje data wpływu zgłoszenia).
Kolejność prezentacji solistów zakwalifikowanych do udziału w festiwalu oraz program festiwalu
zostanie opublikowany najpóźniej w dniu 4 maja 2018r.na stronie www.projektswietokrzyskie.pl
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Każdy z zakwalifikowanych uczestników zobowiązany jest do zgłoszenia w biurze organizacyjnym
festiwalu w celu potwierdzenia udziału na 15 minut przed rozpoczęciem swojej kategorii.
Opłatę wpisową w wysokości 50 zł będzie można dokonać za pośrednictwem banku do dnia
10.05.2018 r. Bank Pekao S.A numer konta 73124044161111001071729887 z dopiskiem
patriotyczna lub w biurze organizacyjnym festiwalu na miejscu w Filharmonii Świętokrzyskiej.
Organizator zobowiązuje się po wpłynięciu akredytacji na konto bankowe wysłać potwierdzenie
otrzymania zapłaty na wskazany adres mailowy.
 uczestnicy w eliminacjach przygotowują i wykonują JEDNĄ PIOSENKĘ o charakterze
patriotycznym,
 prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym( nagranie na
płycie CD w formacie AUDIO) lub a’ cappella.
 podkładem muzycznym może być także:
- akompaniament instrumentu który uczestnicy festiwalu zabezpieczają we
własnym zakresie ( keyboard ,skrzypce, gitara i inne)
Czas występu solisty nie może przekraczać 4 minuty!
7.Terminy:
 Przesłuchanie uczestników odbędzie się w dniu 19.05.2018r. w proponowanych
godzinach.:
Kategoria soliści szkoła podstawowa klasy IV-VIII godzina 8:15 - 10:15
Kategoria soliści szkoły gimnazjalne godzina 10:35 – 12:35
Kategoria soliści szkoły ponad gimnazjalne godzina 12:55– 14:55
Kategoria soliści osoby dorosłe do 40 roku życia godzina 15:25 -17:25
Kategoria soliści osoby dorosłe od 40 roku życia godzina 17:45 -19:45

Lista osób nagrodzonych i zakwalifikowanych do koncertu laureatów ukaże się 19.05.2018r. na
stronie www.projektswietokrzyskie.pl o godz.20:15.Będzie można to także sprawdzić na liście
wystawionej w biurze organizacyjnym festiwalu w Filharmonii Świętokrzyskiej, w której
odbywać się będą prezentacje festiwalowe.
 Koncert laureatów festiwalu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu:
19 maja 2018r.godz.20.30
8.Nagrody:
Nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane na II Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w
całości są fundowane przez Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie.
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GRAND PRIX II Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Kielcach – Statuetka i dyplom
pamiątkowy przyznana zostanie przez Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie.
Wycieczki zagraniczne ufundowane będą przez prezesa Stowarzyszenia „Projekt Świętokrzyskie”
Europosła Bogdana Wentę.
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.
9.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 !

10. 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.
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.

7. Wszelkich informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie:
tel. (41) 345 17 66 lub tel. kom. 571 298 376
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