
Regulamin Powiatowego Konkursu „Spacer z Maszą” 

Edycja 2019 

I. Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. 

II. Cele konkursu: 

 rozwijanie u uczniów zainteresowania nauką języka rosyjskiego;  

 zachęcenie do poznawania kultury, historii i geografii Rosji; 

 kształtowanie u uczestników kreatywności oraz zdolności artystycznych.   

III. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych z powiatu hrubieszowskiego. 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Szkoły zgłaszają maksymalnie 9 uczniów. 

2. Pisemne zgłoszenia na kartach uczestnictwa należy składać u Organizatora Konkursu 

do dnia 30.11.2019 r. listownie na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława 

Staszica w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów lub e-mailem na adres: 

konkursrosyjski@wp.pl 

V. Przebieg Konkursu: 

 Każda szkoła bierze udział w trzech konkurencjach: 

1. Prezentacja wybranego rosyjskiego obyczaju/tradycji/obrzędu (forma dowolna). 

2. Recytacja wybranego fragmentu poezji lub prozy z literatury rosyjskiej. 

3. Przedstawienie atrakcji turystycznych i miejsc wartych odwiedzenia (każda szkoła 

prezentuje jedno wybrane  miejsce – zabytek, osobliwość, krainę geograficzną, miasto  

itp.) 

2. Miejsce konkursu:  

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, 

ul. 3 Maja 1 

22-500 Hrubieszów 

(aula szkolna – I piętro) 

 

3. Termin konkursu: 10 grudnia 2019 r., godz.9.00. 

4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja w składzie 4 osób, 

wyznaczonych przez organizatorów. 

6. Dokumentacja Konkursu jest przechowywana  przez Organizatora do dn. 1 sierpnia roku 

szkolnego, w którym odbywa się konkurs. 

7. Opiekę nad uczestnikami Konkursu sprawują nauczyciele oddelegowani przez macierzystą 

szkołę. 

9. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy przybywają na Konkurs na koszt własny. 
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10. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Konkursu w czasie dotarcia do miejsca 

przeprowadzania Konkursu, a także powrotu do szkoły macierzystej odpowiada dyrektor 

szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

11.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu i umieszczone na stronie 

internetowej Organizatora. 

VI. Nagrody i dyplomy. 

Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 

Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, przed przystąpieniem Uczestnika do Konkursu 

powinien:  

 zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia;  

 udzielić zgody na udział Uczestnika w Konkursie;  

 udzielić zgody na publikację wizerunku Uczestnika, na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu oraz jego promocji;  

 udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w celu i w zakresie 

związanym z przeprowadzeniem Konkursu oraz jego promocją. 

 zgody dostępne na stronie szkoły www.staszic.pl w zakładce konkursy. Po 

wypełnieniu i podpisaniu powinny one zostać przekazane w formie skanu do dnia 

30.11.2019 na adres email konkursrosyjski@wp.pl lub w dniu konkursu – w formie 

papierowej.    

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1.Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia uczestników dostępne są na stronie internetowej 

Organizatora: www.staszic.pl  

2. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 

Koordynatorzy konkursu z ramienia Organizatora: 

 Ludwika Siudyka  

Neonila Pawluk 
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