
  

REGULAMIN KONKURSU 

 

IV Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej  

dla szkół ponadgimnazjalnych  

„Iskrzą się dni me jak maleńkie fale” – poezja Mariny Cwjetajewej 

 
§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 

Katedra Slawistyki, specjalność Wspólnotowy Ruch Graniczny i Administracja Celna, 

Chełm, ul. Wojsławicka 8b.  

2. Temat konkursu: IV Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej „Iskrzą się dni 

me jak maleńkie fale” – poezja Mariny Cwjetajewej w 125 rocznicę urodzin poetki 

 

§ 2 

Cel konkursu: 

1) rozwijanie wiedzy uczniów i studentów o kulturze, 

2) promowanie nauki języków obcych, 

3) promocja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 

 

§ 3 

1. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa 

lubelskiego. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest uprzednie wypełnienie i przesłanie na adres 

e-mail: slawistyka@pwsz.chelm.pl ankiety zgłoszeniowej w terminie do 17 listopada  

2017 roku. Liczba uczestników z danej szkoły jest dowolna. 

3. Wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie przez PWSZ w Chełmie danych osobowych zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1182, z późn. zm.) w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu. 

 

§ 4 

Termin i miejsce konkursu – 22 listopada 2017 roku, godzina 10.00, Instytut 

Neofilologii PWSZ w Chełmie, ul. Wojsławicka, s. 002. 

 

§ 5 

1. Zakres konkursu obejmuje twórczość poetycką Mariny Cwjetajewej. 

2. Uczestnicy konkursu wykonają (recytacja lub śpiew) jeden wybrany przez siebie 

utwór poetycki Mariny Cwjetajewej w języku rosyjskim lub polskim. W 

przypadku śpiewu podkład muzyczny zapewnia wykonawca. 

 

§ 6 
1. Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 

fotografowanie i filmowanie występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych 

w ten sposób materiałów na zasadach określonych przez Organizatora. 

2. Z chwilą przystąpienia do konkursu uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 

nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie swojego wizerunku poprzez zamieszczenie 

wykonanych utworów w całości bądź części, a także fotografii, w relacjach 

i materiałach promocyjnych oraz publikacjach PWSZ w Chełmie, a także na stronie 

internetowej Uczelni oraz w mediach. Zgoda niniejsza obejmuje prawo do 

upubliczniania fotografii bądź artystycznych wykonań, w taki sposób, aby każdy mógł 
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mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, do ich powielania,  

emisji,  nadawanie oraz  transmisji w mediach. 

 

§ 7 

1. Rozstrzygnięcie konkursu – konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 22 listopada 2017 

roku w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie, s. 002 

2. Jury powołane przez kierownika Katedry Slawistyki oceni artyzm 

i oryginalność, a także poprawność językową wykonania (dopuszczalne są własne 

aranżacje muzyczne). Uczestnicy oceniani będą w kategorii śpiew oraz  

w kategorii recytacja w odrębnych grupach językowych (język polski, język 

rosyjski) 

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zastrzega sobie prawo do 

opublikowania imion, nazwisk oraz informacji o uczestnikach konkursu. 

 

§ 8 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, poświadczające ich udział 

w konkursie. 

2. Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii (śpiew w języku polskim, śpiew 

w języku rosyjskim, recytacja w języku polskim, recytacja w języku rosyjskim) 

przewidziano nagrody i dyplomy. Przewidziano także nagrodę publiczności i 

wyróżnienia. 

3. Jury może przyznać także inne nagrody i wyróżnienia, w przypadku pozyskania 

dodatkowych fundatorów. 

4. Werdykt jury jest ostateczny i wiążący dla uczestników konkursu. 

 

§ 9 

 

1. Zgłoszenie się uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w konkursie. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny 

oraz niewyłonienia laureatów. 

4. Organizatorowi konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów 

powstałych w trakcie konkursu oraz wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu. 

5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zastrzega sobie prawo do zmiany 

Regulaminu konkursu w każdym czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w konkursie. 

 

 

 



Filologia Słowiańska 

Wspólnotowy Ruch Graniczny i Administracja Celna 

Instytut Neofilologii PWSZ w Chełmie 

ul. Wojsławicka 8b 

22-100 Chełm 

e-mail: slawistyka@pwsz.chelm.pl 

 

Ankieta zgłoszeniowa 
IV Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej  

„Iskrzą się dni me jak maleńkie fale” – poezja Mariny Cwjetajewej  
w 125 rocznicę urodzin poetki 

(dn. 22 listopada 2017 r.) 
 
1. Imię i nazwisko ucznia, klasa .......................................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………............................... 

 

2. Pełna nazwa i adres szkoły (telefon, e-mail)  

 

……………………………………………………………………………………............................... 

 

……………………………………………………………………………………............................... 

 

3. Imię i nazwisko nauczyciela, który przygotowywał uczestnika do konkursu 

 

……………………………………………………………………………………………................... 

 

4. Tytuł utworu .................................................................................................................................... 

Język rosyjski / język polski (właściwe podkreślić) 

Śpiew / recytacja (właściwe podkreślić) 

Sposób wykonania (solo, w ducie, w zespole – ilość osób ............ (właściwe podkreślić i 

podać ilość osób w przypadku zespołu) 
 

 

(pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 
UWAGA: Proszę wypełnić pismem drukowanym! 
  
 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem IV Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Poezji Rosyjskiej 

„Iskrzą się dni me jak maleńkie fale” – poezja Mariny Cwjetajewej i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych zawartych w dokumentach 

zgłoszeniowych, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. t.j. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 

dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany/a o nazwie i siedzibie administratora danych 

osobowych, celu zbierania danych oraz przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i prawie do i ich 

aktualizacji. 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej danych, w tym  imienia i nazwiska, w związku 

z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach o konkursie i jego wynikach 

oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka 

poprzez zamieszczenie wykonanych utworów w całości bądź części, a także fotografii, w relacjach  i materiałach 

promocyjnych oraz publikacjach PWSZ w Chełmie, a także na stronie internetowej Uczelni oraz w mediach.  

 

                                                  

……………………………………..                 

  Data i czytelny podpis Uczestnika  

 

Wyrażam zgodę: 

                           ……………………………………………………… 

                            Data  i czytelny podpis Rodzica lub opiekuna prawnego   

  (dot. uczestników poniżej 18 roku życia) 
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