
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

V Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej  

dla szkół ponadgimnazjalnych  

„Służba wierszom próżności nie cierpi i żalów”.  

Poezja Włodzimierza Wysockiego 

 
§ 1 

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

Slawistyki (specjalność: Filologia słowiańska – język rosyjski z językiem ukraińskim. 

Specjalizacja: Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna), Chełm, ul. 

Wojsławicka 8b.  

2. Temat konkursu: V Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej „Służba wierszom 

próżności nie cierpi i żalów” – poezja Włodzimierza Wysockiego  

 

§ 2 

Cel konkursu: 

1) rozwijanie wiedzy uczniów i studentów o kulturze rosyjskiej, 

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 23 listopada  

2018 roku. Liczba uczestników z danej szkoły jest dowolna. 

§ 4 

Termin i miejsce konkursu – 27 listopada 2018 roku, godzina 10.00, Instytut 

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

 

§ 5 

1. Zakres konkursu obejmuje twórczość poetycką Włodzimierza Wysockiego. 

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

utwór poetycki Włodzimierza Wysockiego w języku rosyjskim lub polskim. 

W przypadku śpiewu podkład muzyczny zapewnia wykonawca. 

 

§ 6 

1. Rozstrzygnięcie konkursu – konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 27 listopada 2018 

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. 
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§ 7 

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. 

 

§ 8 
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

1) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu V Wojewódzki Konkurs 

Pieśni i Poezji Rosyjskiej „Służba wierszom próżności nie cierpi i żalów” – poezja 

Włodzimierza Wysockiego jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą 

przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm, jako organizator Konkursu. Adres e-mail: 

rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (082) 565 88 95. 

2) W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony 

Danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl,   tel. 665 170 003 

lub pod adresem Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54,  22-100 Chełm. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody uczestnika konkursu.  

4) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie przetwarza dane osobowe w celach 

zorganizowania i przeprowadzenia konkursu, udostępnienia informacji o wynikach konkursu, 

przyznania nagród i dyplomów, w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i 

rachunkowych, a także w celach marketingowych i archiwalnych.  

5) Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu  jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału w Konkursie. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  wskazanych 

wyżej celów. 

7) Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z  wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie 

tych danych.  

8) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania 

sprostowania swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych, ograniczenia 

przetwarzania  swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia w każdym 

momencie zgody na ich przetwarzanie. 

9) Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. 

10) Uczestnikowi Konkursu  przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. 

11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
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§ 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 – język rosyjski z językiem ukraińskim 

(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 
V Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej  

„Służba wierszom próżności nie cierpi i żalów” – poezja Włodzimierza Wysockiego  

 (dn. 27 listopada 2018 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! 
  

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu V Wojewódzki Konkurs Pieśni i 

Poezji Rosyjskiej „Służba wierszom próżności nie cierpi i żalów” – poezja Włodzimierza 

Wysockiego oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWSZ w Chełmie moich danych 

osobowych/ danych mojego dziecka/wychowanka, zawartych w formularzu zgłoszeniowych, w 

zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu, a także w celach  udostępnienia informacji o wynikach 

Konkursu, przyznania nagród i dyplomów, a także w celach marketingowych i archiwalnych.  

           Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska/ mojego 

dziecka/wychowanka, w związku z udziałem w Konkursie. 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54 w Chełmie                

oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka/wychowanka, prawo żądania sprostowania  danych, prawo żądania usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania  danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia w każdym momencie 

zgody na ich przetwarzanie. 
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 Ponadto wyrażam zgodę, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), na nieodpłatne 

wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/wychowanka, którego jestem prawnym 

opiekunem, w szczególności w przypadku wyłonienia go jako laureata konkursu. Niniejsza zgoda 

dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku, w tym w  publikacjach, a także na stronie 

internetowej PWSZ w Chełmie. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wizerunku do celów 

promocyjnych PWSZ w Chełmie, pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, której 

zgoda dotyczy. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

                                                  

……………………………………..                 

  Data i czytelny podpis Uczestnika  

Wyrażam zgodę: 

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

                            Data  i czytelny podpis Rodzica lub opiekuna prawnego   

  (dot. uczestników poniżej 18 roku życia) 


