
 
        
 
 

IX FESTIWAL                                                                                                               
PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ 

„BIAŁO-CZERWONE NUTY” 

on-line 
 

 
ORGANIZATOR:  
Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej 
www.mdkrawa.pl 
 
 
PATRONAT:  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 
 
 
CELE KONKURSU: 
- wspieranie wychowania patriotycznego młodego 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 
- podniesienie świadomości narodowej: 
  a) wartości moralne 
  b) wartości duchowe 
  c) poczucie wartości jednostki 
- pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny 
   
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnicy przysyłają na wskazany adres mailowy (mdkrawa@interia.pl) link kierujący do 

nagrania z jedną pieśnią patriotyczną w swoim wykonaniu. Nagranie można dostarczyć 

również na nośniku elektronicznym - pendrive, płyta CD – bezpośrednio do naszej siedziby 

przy ul. Krakowskiej 6C w Rawie Mazowieckiej.  

2. Playback jest niedozwolony. 

3. Do wiadomości prosimy obowiązkowo dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (najlepiej ją 

zeskanować, ale dopuszczamy również wykonanie zdjęcia). 

4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i 

wyrażeniem zgody na wykorzystanie i publikację materiału audio – wizualnego 

zgłoszonego do konkursu. 

 

mailto:mdkrawa@interia.pl


KATEGORIE WIEKOWE: 
Soliści będą oceniani przez komisję konkursową w trzech kategoriach: 
Kat. I   - klasa  III - IV  
Kat. II  - klasa  V - VI 
Kat. III - klasa  VII - VIII 
 

TERMINY: 

- do 2 listopada 2020 r. (do godz. 24:00)  

plik z zapisem video prosimy wrzucić na dowolną platformę w sieci i - drogą mailową pisząc 

na adres  mdkrawa@interia.pl – przesłać wyłącznie LINK, który pozwoli nam obejrzeć i 

ściągnąć nagranie. Nagrania na nośnikach (płyta cd, pendrive) będą przyjmowane w siedzibie 

MDK do godziny 18.00 

- do 9 listopada komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni nadesłane nagrania  

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone przed 11 listopada na stronie www.mdkrawa.pl oraz 

naszych profilach społecznościowych (podamy je również lokalnym mediom)            

 
OCENA: 
Jury konkursowe powołane przez ORGANIZATORA dokona oceny prezentacji, biorąc pod 
uwagę kryteria:  
-  dobór repertuaru 
-  interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny 
-  innowacje artystyczne 
-  wrażenie artystyczne 
-  muzykalność i warunki głosowe wykonawców 
  
NAGRODY: 
Jury przyzna nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Burmistrz Miasta Rawa 
Mazowiecka.  
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

-     organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego    

      przygotowania bądź nagrania materiału audio-wizulnego, 

-     organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji oraz zmian regulaminu, 

-     werdykt jury jest ostateczny i nieodwołalny. 

 
 
Regulamin wraz z kartą zgłoszenia do pobrania na stronie: www.mdkrawa.pl 

 

http://www.mdkrawa.pl/

