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Regulamin 

Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej 

dla szkół średnich 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Celem Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej jest popularyzacja 

kultury rosyjskiej wśród uczniów szkół średnich oraz rozwijanie 

zainteresowania językiem rosyjskim. Konkurs nakierowany jest także na 

rozwijanie kompetencji społecznych uczestników poprzez ukazywanie 

młodym ludziom potrzeby kontaktu z innymi kulturami i reprezentantami 

innych narodowości. Konkurs ma charakter promocji studiów na kierunku 

Filologia słowiańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

poprzez zapoznanie uczniów szkół średnich z atmosferą Uniwersytetu i 

warunkami studiowania filologii słowiańskiej. 

2. Organizatorem konkursu jest Instytut Filologii Słowiańskiej 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zwany dalej 

Organizatorem, z siedzibą przy ul. Al. Racławickie 14 w Lublinie. 

3. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału 

Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 

II. 

4. Powołuje się Komitet Konkursowy, w którego skład wchodzą: 

prof. Anna Woźniak 

dr Monika Sidor 

mgr Olga Lewicka 

5. Do zadań Komitetu Konkursowego należy: 

-przygotowanie Konkursu i nadzorowanie jego przebiegu. 

-ustalenie i ogłoszenie wyników konkursów, 
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-wręczenie nagród 

-sporządzenie protokołu. 

6. Dokumentację konkursową stanowią: pismo powołujące Komitet 

Konkursowy, pismo powołujące Komitet Organizacyjny, regulamin, lista 

uczestników konkursu, protokół końcowy. Dokumentacja konkursowa 

przechowywana jest przez dwa lata. 

7. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas II i III wszystkich 

typów szkół ponadgimnazjalnych w kraju, dających możliwość uzyskania 

świadectwa dojrzałości. Z każdej szkoły może być zgłoszona dowolna liczba 

chętnych. 

8. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

 

Przygotowanie i przebieg konkursu 

§ 2 

1. Uczestnicy zgłaszani są przez nauczycieli prowadzących lub instytucje 

kulturalne. Zgłoszenie odbywa się przez wypełnienie karty zgłoszeniowej, 

zawierającej dane uczestnika, osoby prowadzącej oraz adres szkoły lub 

instytucji. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną na adres: 

monika.sidor@kul.pl najpóźniej 31 marca 2014. 

3. Konkurs odbędzie się 19 maja 2014 r. w siedzibie Uniwersytetu 

i przewidziany jest dla grupy do 25 osób. 

4. O zakwalifikowaniu do Konkursu i dokładnym terminie jego 

przeprowadzenia nauczyciele lub instytucje zgłaszające informowani będą 

drogą elektroniczną. 

5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w tym 

samym dniu po zakończeniu przesłuchań konkursowych. 

6. Po zakończeniu konkursu Komitet Konkursowy sporządzi protokół. 
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Repertuar konkursu 

§ 3 

1. Uczestnicy przygotowują jeden lub dwa utwory poetyckie rosyjskiego 

autora w oryginalnej wersji językowej. Dopuszcza się przygotowanie 

wybranego fragmentu większego utworu. 

2. Czas recytacji nie powinien być dłuższy niż 5 minut. 

 

Nagrody 

§ 4 

1. Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy i nagrody książkowe. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 5 

1. Decyzje podjęte przez Komitet Konkursowy są ostateczne i prawnie 

wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 

3. Podane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane 

przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z 

konkursem. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 


