
 

 
REGULAMIN 

 
I KONKURSU RECYTATORSKIEGO „РУССКОЕ СЛОВО" 

(z języka rosyjskiego) 
 

1. Organizator: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi 
 
2. Partner: Ośrodek Języków Słowiańskich NA WOSTOK 
 

3. Czas i miejsce konkursu:  
6 czerwca 2017 r., godz.14.00 
Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86, Łódź 
 

4. Cele konkursu:  
 propagowanie piękna poezji rosyjskiej;  
 przełamywanie barier w mówieniu w języku rosyjskim; 

 kształtowanie ciekawości, otwartości i tolerancji wobec drugiego człowieka i społeczności władającej 
językiem rosyjskim; 

 przybliżenie kultury, tradycji i zwyczajów rosyjskich poprzez poezję rosyjską; 

 rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci; 

 promocja uczniów zdolnych  
 

5. Warunki uczestnictwa:  
 w konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkół Podstawowych klasy IV-VI, Gimnazjum, Szkół 

Ponadgimnazjalnych oraz Liceum z terenu województwa łódzkiego; 

 konkurs odbywać się będzie w kategoriach wiekowych: SP klasy IV-VI; gimnazjum; liceum; 

 każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji wiersz (lub jego fragment) w języku rosyjskim  
o dowolnej tematyce;  

 zgłoszenia do udziału należy przesłać pocztą (adres w stopce) lub na adres e-mail: 
konkurs_rosyjski@palacmlodziezy.lodz.pl wypełniając formularz zgłoszenia dołączony do regulaminu 
w terminie do 30 maja 2017 r.;  

 uczestnik zobowiązany jest dostarczyć jury tekst recytowanego utworu opatrzony swoim nazwiskiem  
w dniu konkursu 

 

6. Jury / nagrody  
 komisję konkursową powołuje organizator;  

 ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury; 

 przewidywane są 3 nagrody główne w każdej kategorii oraz wyróżnienia (dyplomy);  

 decyzja komisji jest niepodważalna  
 

7. Kryteria oceny  
 dobór repertuaru;  
 znajomość tekstu;  
 interpretacja utworu; 
 poprawność wymowy;  

 ogólny wyraz artystyczny  
 

8. Uwagi  
 organizator zastrzega sobie prawo fotografowania prezentacji;  

 dokładna godzina rozpoczęcia konkursu zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej Pałacu 
Młodzieży im. J. Tuwima 31 maja 2017 r. (www.palacmlodziezy.lodz.pl). Planowana godzina konkursu: 
14.00. Przewidywany czas trwania konkursu: 3 godziny;  

 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub godziny konkursu;  

 informacji na temat konkursu udziela osoba bezpośrednio odpowiedzialna:  
Marina Stań, e-mail: konkurs_rosyjski@palacmlodziezy.lodz.pl              


