
RAZ NA LUDOWO 2021 
 

REGULAMIN  KONKURSU 
O NAGRODĘ BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA  

 
na piosenkę ludową o tematyce miłosnej 

 
 
Patronat honorowy nad Konkursem objął Piotr Irla - Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 
 

§ 1 
Organizator Konkursu 

 
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej 
 
Adres Organizatora:                                                 

Miejski Dom Kultury 

96-200 Rawa Mazowiecka  

ul. Krakowska 6c 

tel. ( 46) 815 47 13 lub 815 46 71 

email: mdkrawa@interia.pl 

§ 2 
Założenia organizacyjne 

 
1. Konkurs organizowany jest w ramach imprezy plenerowej RAZ NA LUDOWO, 
odbywającej się cyklicznie w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. 

2. Termin konkursu 22.08.2021r. godz. 1600. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

4. Do konkursu mogą przystąpić zespoły ludowe regionu rawskiego. 

5. Wypełniona karta zgłoszenia i przestrzeganie regulaminu jest warunkiem uczestnictwa 
 w Konkursie.  

 
§ 3 

Cele Konkursu 
 

1. Promowanie lokalnych zespołów ludowych.  

2. Przypomnienie i utrwalenie autentycznych pieśni ludowych o tematyce miłosnej. 

3. Propagowanie polskiej muzyki ludowej. 

4. Rozwijanie tradycji opartej na kulturze ludowej i regionalnym dziedzictwie.  

5. Integrowanie środowiska miejskiego i wiejskiego. 

6. Aktywizowanie, popularyzowanie i ożywienie mieszkańców Rawy Mazowieckiej i obszaru 

Ziemi Rawskiej.  

 



 

§ 4 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Uczestnikami konkursu mogą być zespoły śpiewające pieśni ludowe a cappella lub z 
towarzyszeniem kapeli. 

2.  Każdy zespół  prezentuje  dwie pieśni ludowe o tematyce miłosnej. 
 
3. Członkowie zespołów wykonują teksty pieśni z pamięci. 
 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszeniowej. Kartę należy 
złożyć w MDK w Rawie Mazowieckiej lub przesłać drogą elektroniczną na 
adres:mdkrawa@interia.pl 
 
4. Zgłoszenia należy nadsyłać/składać w terminie do 16.08.2021r. 

 
§ 5 

Przebieg konkursu 
 
1.  Konkurs będzie polegał na wykonaniu dwóch utworów, podczas odbywającej się imprezy 
plenerowej ph. RAZ NA LUDOWO.  

 
2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród przewidziane jest w dniu przeprowadzanego 
konkursu po podsumowaniu przez Komisję wyników konkursu.  
 
 

§ 6 
Kryteria oceny 

 
1. Nad oceną konkursu będzie czuwała komisja powołane przez organizatora. 

 
2. Oceniając piosenki komisja weźmie pod uwagę:  

 walory wokalne,  
 zachowanie wyznaczonej tematyki, 
 czystość gwary i poprawna dykcja, 
 interpretacja i ogólny wyraz artystyczny,  
 zachowanie ludowego stylu wykonawczego,  
 czystość brzmienia.  

 
§ 7 

Dodatkowe regulacje 
 
1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu.  

2. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników.  

3.Organizator zapewnia obsługę techniczną, sprzęt nagłaśniający.  

4. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie wizerunku w mediach. 
 

  
Serdecznie zapraszamy 


