
  

Regulamin  
III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  

Rosja w zwierciadle symboli architektury  
  

I. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  
Fundacja „Russkij Mir” (Moskwa) 
 
II. TEMAT I CEL KONKURSU:  

 popularyzacja wśród dzieci i młodzieży kultury rosyjskiej, w tym – zabytków 
architektonicznych w Rosji;  

 kształtowanie wyobraźni i umiejętności plastycznych uczniów. 
 
III. WARUNKI KONKURSU: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych szkół 
(publicznych i niepublicznych) z całej Polski. 

2. Prace konkursowe będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:  „Szkoła 
podstawowa” i „Gimnazjum”.  

3. Tematyka prac: zabytki architektoniczne w Rosji. 
4. Technika prac: dowolna płaska (np. rysunek, praca malarska, grafika, wycinanka, 

wydzieranka itp.)  
5. Format prac – nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2. 
6. Prace powinny być wykonane indywidualnie. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę.  
7. Prace nie powinny być oprawiane. 
8. Do pracy należy dołączyć wypełnioną ankietę uczestnika (Załącznik nr 2) – ankieta 

wypełniania jest oddzielnie na każdego z uczestników Konkursu. Ankietę należy umieścić 
na odwrocie pracy 

9. Prace nie mogą być nagradzane w innych konkursach. 
10. Prace niespełniające przedstawionych wyżej wymagań nie będą oceniane. 

 
IV. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC:  

1. Prace wykonane zgodnie z wymogami Regulaminu należy przesłać w opakowaniu 
zawierającym bezpieczne dostarczenie przesyłki na adres: Centrum Języka i Kultury 
Rosyjskiej UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, Nowa Humanistyka, 
I piętro, pokój 102 B.  

2. Prace można również złożyć osobiście pod w/w adresem. 
3. Termin nadsyłania/dostarczania prac: 30 września 2016 r.  
4. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Centrum Języka i Kultury 

Rosyjskiej UMCS: www.cjikr.umcs.pl oraz na profilu Centrum na Facebook’u 
www.facebook.com/CJKRUMCS do dnia 31 października 2016 r. 

 
V. KRYTERIA OCENIANIA: 

1. Technika pracy. 
2. Oryginalność (pomysł na przedstawienie tematu). 
3. Estetyka wykonania. 
4. Związek z tematem. 

 
VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY: 

1. Niezależne Jury wybierze 3 najlepsze prace w każdej z dwóch kategorii wiekowych.  
2. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną również powiadomieni drogą mailową 

(informacje zostaną przesłane na podany przez uczestnika adres mailowy szkoły i/ lub 
opiekuna). 

3. Uroczyste podsumowanie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w 
Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS (dokładny termin zostanie ustalony w terminie 
późniejszym).  

 

http://www.cjikr.umcs.pl/
http://www.facebook.com/CJKRUMCS


4. W terminie późniejszym planowana jest wystawa prac konkursowych w Centrum Języka i 
Kultury Rosyjskiej UMCS.  

5. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.  
6. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w ogólnopolskim 

konkursie plastycznym (istnieje możliwość przesłania dyplomu za uczestnictwo w 
konkursie drogą pocztową).  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia wyników Konkursu na stronie 
internetowej Centrum: www.cjikr.umcs.pl a także do jej publikacji na międzynarodowym 
portalu informacyjnym Fundacji „Russkij Mir”: www.russkiymir.ru.  
 

VII. WYKORZYSTANIE PRAC: 
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Uniwersytetowi Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie 
prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 
nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, 
wprowadzenie do pamięci komputera), w materiałach promujących Konkurs, w 
materiałach/relacjach pokonkursowych, a także prezentowania prac na wystawach 
okolicznościowych organizowanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, w tym 
Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS, w celu popularyzacji języka i kultury rosyjskiej 
oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 roku, Dz. U. z2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).  

3. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest 
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 
prac. 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu. 
5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu 
 

 
 

http://www.cjikr.umcs.pl/
http://www.russkiymir.ru/

