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   II Rawicki Maraton Dudziarski 
organizowany jest w ramach zadania  

 
WIWATOWISKO 2.2 

 
dofinansowanego ze środków 

 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, 

 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

 
oraz Gminy Rawicz  

 
 
 

REGULAMIN 
 
I. CELE KONKURSU 
 

1. Ochrona dziedzictwa regionalnego i narodowego. 
2. Popularyzacja muzyki tradycyjnej. 
3. Kształtowanie poczucie estetyki i rozbudzanie zainteresowań dzieci, młodzieży oraz dorosłych.  
4. Tworzenie dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i 

rozwijania wspólnych zainteresowań. 
5. Wymiana doświadczeń i konsolidowanie środowisk dudziarskich. 
6. Popularyzacja folkloru muzycznego Wielkopolski. 
7. Dokumentacja repertuaru dudziarskiego, rejestracja wybitnych dudziarzy jako kontynuatorów tradycji 

muzycznych 
8. Przybliżenie dud jako instrumentu tradycyjnego wraz z jego regionalną różnorodnością, wskazanie na cechy 

wspólne. 
9. Stworzenie możliwości i pola do konfrontacji dla kapel i zespołów folklorystycznych i ich choreografów. 
10. Przekaz międzypokoleniowy w zakresie kultywowania tradycji muzycznych – dudziarskich. 
11. Propagowanie autentycznych kapel ludowych (składu instrumentalnego, repertuaru, stylu wykonawczego). 
12. Popularyzacja kapel i tańca do „żywej” muzyki (nie playbacku). 
13. Przywracanie użytkowej funkcji muzyki ludowej (do tańca). 
14.  Promocja: MKiDN, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Rawicza, Gminy Rawicz i Powiatu 

Rawickiego oraz partnerów – Muzeum Ziemi Rawickiej i Domu Kultury w Rawiczu. 
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II. ORGANIZATOR 
 
Główny 
Fundacja Dudziarz.eu  
 
Współorganizator 
Muzeum Ziemi Rawickiej 
Dom Kultury w Rawiczu 
 
III. TERMIN I MIEJSCE 
 
12 czerwca 2022 r. 
(niedziela) 
 
Rynek w Rawiczu 
 
10:00 – rejestracja uczestników i zgłoszenie repertuaru 
11:00 – 13:00 przesłuchania konkursowe 
17:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
 
 
IV.  INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i nie zapewniają noclegów uczestnikom. 
2. Uczestnikom ujętym w karcie zgłoszenia organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek w dniu występu.  
3. Uczestnicy zgłaszający się winni ubezpieczyć się na czas przejazdu i pobytu. 
4. Wysokość i konfiguracja nagród pieniężnych i rzeczowych uzależniona będzie od posiadanych środków 

finansowych. 
5. Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników, laureaci konkursu proszeni są o odbiór nagród w regionalnych 

strojach ludowych. 
6. Konkurs ma charakter wielkopolski. 
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dn. 12.06.2022 r. na rawickim rynku, ok. godziny 17:00.  

Organizator przewiduje (w przypadkach związanych z pandemią) wysyłkę dyplomów oraz nagród rzeczowych 
– na adres uczestnika podany w karcie zgłoszenia. Nagrody pieniężne będą wypłacane wyłącznie w formie 
bezgotówkowej na konto bankowe podane na karcie zgłoszenia, do dnia 30.07.2022 r.  
 

8. Obowiązują zgłoszenia poczta elektroniczną! 
 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać na adres organizatora 
e-mail:   fundacja@dudzairz.eu 

 
do dnia 06.06.2022 r. 

 
Informacji udziela Michał Umławski - tel. 602 508 472 

 
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
10. Organizator ma prawo wyboru uczestników konkursu. 
11.  Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów. 

mailto:fundacja@dudzairz.eu
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12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub warunków realizacji konkursu w 
przypadku wprowadzenia lub zmiany odgórnych wytycznych związanych z epidemią. Przebieg 
konkursu odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur 
bezpieczeństwa w trakcie epidemii. 

13. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony 
osobistej. 

14. Podczas wydarzenia prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna i filmowa, uczestnicy turnieju wyrażają 

bezterminową zgodę na filmowanie i fotografowanie, oraz publikowanie zebranych materiałów  w mediach. 

15. Uczestnicy przy rejestracji okazują dowód tożsamości/legitymację szkolną 

16. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące uczestnika lub uczestnik. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni 

18. Wszelkie sporne sprawy lub nie ujęte w niniejszym Regulaminie  rozstrzyga Kierownik Konkursu w  

porozumieniu z Przewodniczącym Jury. 

19. Wymiary sceny do przesłuchań wynoszą: 3m x 6m 

20. W przypadku rezygnacji zgłoszonej osoby/osób mistrzowie/ zgłaszający zobowiązani są do poinformowania 

organizatora o tym fakcie najpóźniej na trzy dni przed konkursem. 

21. Informacja dla widzów: podczas wydarzenia prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna i filmowa. 
 

 
V.  KATEGORIE 
 
KATEGORIA I – dziecięca (9-12 lat)  
 
KATEGORIA II – młodzieżowa (13-17 lat)  
 
KATEGORIA III – dorosła (powyżej 18 lat)  
 
KATEGORIA IV - instrumentalista 
 

VI. PRZEPISY KNKURSU 

1. Aby uczestniczyć w konkursie nie jest wymagane wpisowe. 
2. O przydzieleniu do kategorii decyduje wiek osoby starszej w parze. 
3. Prawo startu w kategorii mają kapele, w których obie osoby mieszczą się w przedziale 

wiekowym danej kategorii. 
4. Wiek uczestnika wyznacza rok urodzenia. 
5. Odpowiedzialność za zaszeregowanie do właściwej kategorii ponosi kapela/muzyk  i jej mistrz/zgłaszający. 
6. Czas prezentacji wynosi do 6 minut. W przypadku dużej ilości zgłoszeń jury ma prawo skrócić czas prezentacji. 
7. W skład kapeli wchodzi jeden skrzypek grający na skrzypcach podwiązanych i jeden dudziarz. 
8. Jeden muzyk ma prawo zaprezentować się dwukrotnie pod warunkiem, że zagra na innym instrumencie. 
9. Ze względu na większą liczbę osób grających na skrzypcach dopuszczalna jest trzykrotna prezentacja jednego 

dudziarza z trzema różnymi skrzypkami/skrzypaczkami. Będzie on jednak podlegał ocenie tylko w jednym 
składzie. Korzystniejszym dla niego z punktu widzenia jury. 
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VII. SPOSÓB PREZENTACJI  
 

1. Każda kapela przyjeżdża z własnym repertuarem prezentując trzy melodie wielkopolskie przy czym 
każdy z nich powinien być poprzedzony tradycyjną przyśpiewką. (mile widziane będzie dokoptowanie do 
występu, kapeli/instrumentalisty, solisty/solistki śpiewającej lub pary przyśpiewującej i tańczącej) 

2. Czas prezentacji jednego utworu nie powinien przekraczać 2 minut. 
3. Obowiązuje strój regionalny wskazujący na przynależność regionalną. 
4. Muzycy prezentują melodie oparte na autentycznych przekazach (nie stylizowane).  

 
VIII.  KRYTERIA OCENY 
 

1. Ogólny wyraz artystyczny w tym muzykalność 

2. Technika wykonawcza w tym maniera 

3. Styl i charakter gry 

4. Poszerzanie repertuaru (punkty za wybór bardziej wyszukanego repertuaru, zachęcamy do szukania 

innych mniej popularnych utworów) 

5. Zaśpiewana przyśpiewka 

6. Strój ceremonialny (jakość stroju, estetyka) 

7. Zgodność z regulaminem 

8. Suma punktów (jury oceniać będzie w systemie punktowym max. 100 pkt.) 

9. Uwagi 

 

IX.  NAGRODY 
 
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe (ewentualnie i/lub finansowe, w zależności od posiadanych środków) w 
kategorii dziecięcej i finansowe w pozostałych kategoriach, które przyznawane będą we wszystkich kategoriach za 
zajęcie od I do III miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa. Wysokość i konfiguracja nagród 
uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych. 
 
Skład  Jury: 

Hanna Pawlak – muzykolog, Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu 
Romuald Jędraszak – dudziarz wielkopolski, instruktor, nauczyciel i mistrz sztuki dudziarskiej 
Michał Umławski – etnograf, etnomuzykolog, absolwent UAM w Poznaniu, Prezes Fundacji Dudziarz.eu 
 

 
  



II RAWICKI  MARATON  DUDZIARSKI 

RAWICZ, 12 czerwca 2022 r. 

 

    

NAGRODY: 
 
kategoria I - dziecięca 
I miejsce  –  nagroda rzeczowa, II miejsce  –  nagroda rzeczowa, III miejsce – nagroda rzeczowa, 
 
UPOMINKI DLA WSZYSTKICH WYSTĘPUJĄCYCH DZIECI 
 
kategoria II - młodzieżowa   
I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce  – 200 zł, 
 
kategoria III - dorosła     
I miejsce  – 1000 zł, II miejsce  – 600 zł, III miejsce – 400 zł, 
 
kategoria IV – instrumentalista – 500 zł, 
 
Prognozowana wysokość środków finansowych na nagrody  wynosi 5 000 zł. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają 
zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz wyróżnień.  
 
Regulamin konkursu przewiduje przyznanie dodatkowych wyróżnień i nagród okolicznościowych i 
jubileuszowych po wcześniejszym zgłoszeniu kandydata/kandydatów organizatorom konkursu. 
 


