
 

REGULAMIN 

XI Ogólnopolskiego Konkursu młodych recytatorów „Живая классика” 2022 

Etap wojewódzki (lubelski) 

I. Organizatorzy: 

Rosyjski Dom w Warszawie  

I  Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie  

II. Uczestnicy:  

Uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w wieku 10-17 lat z województwa 

lubelskiego.  Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników (zwycięzców etapu 

szkolnego lub regionalnego). 

III. Cele konkursu: 

1. motywowanie uczniów do poznawania literatury rosyjskiej, 

2. doskonalenie poprawności wymowy języka rosyjskiego, 

3. stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania umiejętności językowych 

 i artystycznych. 

IV. Założenia organizacyjne 

1. Każdy uczestnik recytuje wybrany przez siebie fragment prozy rosyjskiej. 

2. Czas prezentacji od 2 do 5 minut. 

3. Etap szkolny przeprowadzają nauczyciele w swoich placówkach do końca stycznia po 

rejestracji każdego uczestnika na oficjalnej stronie konkursu do 25 stycznia 2022 

roku:  https://youngreaders.ru/register W tym roku nie dzielimy uczestników na 

kategorie! (1. rodzimy użytkownik  języka, 2. osoba dwujęzyczna lub 3. uczeń, dla 

którego język rosyjski jest językiem obcym) 

4. Po wyłonieniu trzech zwycięzców przystępujemy do etapu regionalnego, którego 

zasady określa kurator etapu regionalnego (jeżeli w danym regionie będą co najmniej 

3 szkoły, które zorganizują etapy szkolne) lub wysyłamy nagrania występów uczniów 

na etap wojewódzki do 4 lutego 2022 roku na adres klasyka2021@op.pl   

5. Etap wojewódzki odbędzie się online 8 lutego 2022 roku na platformie 

youngreaders.ru lub MS Teams. 

6. Rozpoczęcie eliminacji wojewódzkich - 8 lutego 2022 o godzinie 9
00 

 

7. Ogólnopolski finał odbędzie się w zależności od sytuacji epidemiologicznej online lub 

stacjonarnie. Wszystkie informacje (termin i sposób wysyłania wideo) zostaną 

umieszczone na stronie Facebook „Живая классика в Польше”. 



8. 3 laureatów Ogólnopolskiego finału będzie reprezentowało Polskę na 

Międzynarodowym finale organizowanym przez fundację „Живая классика”. 

9. Finaliści otrzymają nagrody i dyplomy, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział. 

10.  Ważne! Obowiązkowa jest  rejestracja na stronie konkursu do 25 stycznia 

https://lk.youngreaders.ru/register/international , a potem przesłanie pocztą tradycyjną 

lub pocztą elektroniczną skanu wypełnionej ankiety i oświadczenia (pod 

regulaminem) oraz nagrania wideo lub linku do nagrania (poziomo na jasnym tle ) do 

4 lutego 2022  roku na e-mail klasyka2021@op.pl :  

 

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

ul. 3-Maja 1,  

22-500 Hrubieszów  

             z dopiskiem: „Konkurs „Żywa klasyka””- Neonila Pawluk 

  



Karta zgłoszenia uczestnika 

XI Ogólnopolskiego Konkursu młodych recytatorów  „Żywa klasyka” 

 

 

1. Imię, nazwisko 

………………………………………………………………………………………… 

2. Klasa…………………………………………………………………………………… 

3. Pełna nazwa i adres szkoły (telefon, e- mail) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Imię i nazwisko nauczyciela, który przygotował ucznia do konkursu 

………………………………………………………………………………………… 

5. Autor i tytuł przygotowanego do recytacji fragmentu lub całości utworu  

………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 

Wypełnienie karty zgłoszenia jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatorów XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MŁODYCH 

RECYTATORÓW  „Живая классика” oraz na publiczne wykorzystanie wizerunku 

Uczestnika dla potrzeb Konkursu (w tym w mediach) i informowania o nim.” (zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 

926 z póź. zm.) 

 

 


