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Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Katedra Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedra Przekładoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 

w Krakowie.  

 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest krzewienie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych kultury oraz 

literatury rosyjskiej. Ponadto celem jest propagowanie nauki języka rosyjskiego i rozwijanie motywacji 

do jego doskonalenia poprzez czytanie literatury w oryginale.  

 

 

 Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest skierowany do polskojęzycznych uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych 

w Polsce. 

 

 

 Data i miejsce konkursu 

 Konkurs odbędzie się w dniach 4.12.2020-18.12.2020 r. w przestrzeni wirtualnej. Wyniki 

konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23.12.2020r.  

 

 

      Zasady zgłoszeń 

 Wypełniony Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

należy przesłać w dniach 04.12.2020 - 18.12.2020 r. na adres mailowy 

magiaslowazlsumcs@gmail.com. W przypadku dużej liczby chętnych, ze względu na ograniczenia 

czasowe konkursu, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń . Udział w konkursie jest bezpłatny.  
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Formuła Konkursu 

 Uczestnicy konkursu przesyłają w okresie od 04.12.2020 - 18.12.2020 nagranie wideo, w którym 

odczytują wiersz pt. Телефон (wskazany tekst w załączniku nr 2). Nagranie powinno zostać zapisane 

w formacie mp4 lub avi i przekazane organizatorowi w formularzu zgłoszeniowym w postaci linku do 

pliku, np. na Google Drive. 

 

 

Zasady oceny 

 Wystąpienia Uczestników ocenia wykwalifikowane Jury. Ocenie podlega interpretacja utworu, 

poprawność językowa oraz warsztat artystyczny. Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów Konkursu. 

Ponadto Jury może przyznać wyróżnienia. Laureaci i osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

 

Uwagi końcowe 

 Organizator może odwołać konkurs w przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń. Organizator 

zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców oraz osób wyróżnionych, z podaniem 

imienia i nazwiska, na co uczestnicy wyrażają zgodę.  

 Wysłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.    


