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Kryteria oceny

Powołana przez organizatora rada artystyczna oceniać będzie:
- dobór repertuaru, 
- poziom artystyczny (czystość śpiewu, dykcję, technikę wykonania, 
   interpretację itd.),
- zgodność etnograficzną. 

Informacje dodatkowe

- najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora 
  oraz sponsorów, 
- werdykt rady artystycznej jest ostateczny i niepodważalny, 
- organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, 
- każdy z wykonawców powinien posiadać opiekuna, zgodnie z przepisami 
   obowiązującymi w placówkach oświatowych,
- opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
   podopiecznych, 
- wykonawcy muszą być ubezpieczeni przez instytucję delegującą na czas 
   przejazdu oraz udziału w konkursie.

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, organizator zastrzega 
sobie prawo do zmian regulaminowych przed i podczas trwania konkursu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 10 marca 2023 r.,
listownie na adres:

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,
ul. Ściegiennego 2 , 25–033 Kielce,

 lub e-mailowo: kultura@wdk-kielce.pl 

Starostwo Powiatowe w Kielcach

Wszelkich informacji udziela Dział Kultury WDK,
nr tel.: 41 36 55 134.

Organizator
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

Współorganizator
Starostwo Powiatowe w Kielcach

Miejsce i termin
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach 
18 marca 2023 r., godz. 10.00

Uczestnicy
Dziecięcy i młodzieżowi wykonawcy folkloru muzycznego z terenu 
woj. świętokrzyskiego do lat 18, w następujących kategoriach:
- zespoły śpiewacze, 
- zespoły pieśni i tańca,
- kapele ludowe, 
- soliści śpiewacy, 
- soliści instrumentaliści. 

Warunki uczestnictwa
 - uczestnicy prezentują 2 utwory o łącznym czasie nieprzekraczającym 10 minut, 
- z każdego zespołu w konkursie może wziąć udział tylko jeden solista, 
- uczestnicy zobowiązani są do wykonywania nowo opracowanych programów,  
   niewykonywanych podczas wcześniejszych edycji konkursu, 
- prezentowany repertuar musi być zgodny z tradycjami regionu, który reprezentują  
   uczestnicy, 
- wypełnienie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
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