
I Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej      

REGULAMIN 

I. INFORMACJE OGÓLNE__  

1. Organizatorzy: 

- Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach  

- Starostwo Powiatowe w Kielcach 

2. Współorganizatorzy: 

- Park Kultury w Starachowicach  

- Centrum Kultury w Jędrzejowie 

3. Patronat honorowy: 

- Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego 

- Mirosław Gębski – starosta kielecki 

4. Patronat medialny: 

- TVP3 Kielce     - Radio eM Kielce  

- Polskie Radio Kielce S.A.    - Radio FaMa 

- Echo Dnia  

- Platforma Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego  

 

II. CELE PRZEGLĄDU__  

- Promowanie wartości patriotycznych i historycznych, szczególnie wśród młodego 
pokolenia 
- Wspieranie postaw patriotycznych w społeczeństwie  
- Budowanie i pogłębianie tożsamości narodowej  
- Popularyzacja pieśni patriotycznych  
- Rozwijanie wrażliwości muzycznej 
- Wzbogacanie oferty kulturalnej regionu  

III. WARUNKI UCZESTNICTA--  

1. Uczestnicy konkursu przesyłają na adres e-mail: m.stachurski@wdk-kielce.pl, lub 

listownie na adres: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. Ściegiennego 2, 25-033 

Kielce, czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia do dn. 13 października 2021 r.   

Uczestnicy wykonują dwa utwory z tekstem o charakterze patriotycznym.         

Obydwa utwory muszą być polskich kompozytorów,  z polskim tekstem.                   

Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.  

2. Utwory muszą być wykonywane ze śpiewem na żywo, z towarzyszeniem 

akompaniamentu instrumentalnego, lub podkładu mechanicznego. 

3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli w następujących 

kategoriach wiekowych: 

- dzieci 10-15 lat 

- młodzież 15-20 lat 

- dorośli powyżej 21 roku życia  



4. Konkurs przeprowadzony zostanie z podziałem na kategorie: 

- soliści  

- zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (w tym orkiestry, chóry, etc.) 

5. Konkurs jest dwuetapowy. Komisja kwalifikacyjna po wysłuchaniu prezentacji podczas 

eliminacji, nominuje poszczególnych wykonawców do udziału w konkursie finałowym. 

6. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

IV. TERMINY__ 

- Eliminacje rejonowe odbędą się:  
  * 17 października 2021 r., godz. 09:00, Park Kultury w Starachowicach 

* 24 października 2021 r., godz. 11:00, Centrum Kultury w Jędrzejowie 
- Konkurs finałowy:  31 października 2021r. ,  o godz. 11:00, Wojewódzki Dom Kultury 
w Kielcach  
 

V. KRYTERIA OCENY_ 

Rada Artystyczna powołana przez Organizatorów dokona kwalifikacji w trakcie konkursów 
eliminacyjnych oraz podziału nagród podczas konkursu finałowego. Rada Artystyczna 
oceniać będzie: 

- dobór repertuaru  

- interpretację  

- poprawność śpiewu (tj. warunki głosowe, dykcję, intonację etc.) 

- wyraz artystyczny  

 

Ocena Rady Artystycznej jest ostateczna i niepodważalna! 

VI. INFORMACJE DODATKOWE— 

- Wszyscy członkowie zespołu są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia (grupowego 
bądź indywidualnego), pokrywającego wszelkie koszty leczenia na terenie Polski                 
w   przypadku zaistnienia takiej potrzeby  
- Koszty transport pokrywają uczestnicy, lub instytucja delegująca  
- Organizatorzy przewidują dla zwycięzców nagrody finansowe i rzeczowe, ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach 
 

Dodatkowych informacji udziela: 
Dział Dziedzictwa Kulturowego 

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach 
ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, tel. 41 365  51 34 

 

 


