„WLAZŁ KOTEK NA PŁOTEK”
XIX RAWSKI FESTIWAL
PIOSENKI DZIECIĘCEJ
on-line

I. Cel imprezy.
1. Popularyzacja piosenek z repertuaru odpowiadającego wiekowi wykonawców.
2. Wymiana doświadczeń z zakresu upowszechniania dziecięcej kultury muzycznej.
3. Promowanie dziecięcej twórczości muzycznej.
II. Organizator:
Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny INKI
ul. Krakowska 6c, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel./fax (46) 8154713, e-mail: mdkrawa@interia.pl
III. Kategorie wiekowe:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (5-latki) oraz młodszych uczniów
szkół podstawowych z terenu Rawy Mazowieckiej i powiatu rawskiego. Dzieci będą
oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- Kategoria I – grupy przedszkole (5 lat)
- Kategoria II - klasy 0-I szkoły podstawowej
- Kategoria III – klasy II-III szkoły podstawowej
IV. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy przysyłają na wskazany adres mailowy (mdkrawa@interia.pl) link
kierujący do nagrania z prezentacją jednej wybranej piosenki.
2. Do wiadomości prosimy OBOWIĄZKOWO dołączyć kartę zgłoszenia (najlepiej ją
zeskanować, ale dopuszczamy również zrobienie zdjęcia).
3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i
wyrażeniem zgody na wykorzystanie i publikację materiału audio-wizualnego
zgłoszonego do konkursu.
V. Terminy
- do poniedziałku, 23 listopada 2020 r. (do godz. 24:00)
plik z zapisem video prosimy wrzucić na dowolną platformę i drogą mailową pisząc na adres
mdkrawa@interia.pl) – przesłać wyłącznie LINK, który pozwoli nam obejrzeć i ściągnąć
nagranie;
- komisja powołana przez Organizatora oceni nadesłane nagrania, a wyniki konkursu zostaną
przed końcem miesiąca ogłoszone na www.mdkrawa.pl oraz naszych profilach
społecznościowych (podamy je także lokalnym mediom)

VI. Ocena i nagrody.
1. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora festiwalu.
2. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
– dobór repertuaru,
– wykonanie,
- walory głosowe
– ogólny wyraz artystyczny
3. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej
VII. Postanowienia końcowe
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego
przygotowania, bądź nagrania materiału audio-wizualnego,
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji oraz zmian regulaminu,
- werdykt jury jest ostateczny i nieodwołalny.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępne są do pobrania na www.mdkrawa.pl.

