
 REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI ROSYJSKIEJ 
w ramach  „II Festiwalu Języka Rosyjskiego ”

w roku szkolnym 2016/2017

Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Sowińskiego
Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych m.st. Warszawy. 
Celem konkursu jest:

 popularyzacja  kultury  rosyjskiej  poprzez  piosenkę  –  jej   walorów  artystycznych  i
wychowawczych; 

 zapoznanie z twórczością rosyjskich twórców i wykonawców muzycznych;
 zainteresowanie uczniów językiem rosyjskim i kulturą Rosji;
 zaprezentowanie uzdolnień wokalnych uczniów warszawskich szkół; 
 promocja twórczości dzieci i młodzieży warszawskich szkół;
 motywowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, talentów; 
 kształtowanie umiejętności prezentowania siebie, własnych dokonań; 
 rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości;
 rozwijanie ciekawości, otwartości na różnorodne zagadnienia.

Warunki uczestnictwa: 
Eliminacje szkolne przeprowadzają nauczyciele na terenie szkoły. 
Uczestnicy  konkursu  prezentują  jedną  piosenkę  z  kręgu  kultury rosyjskiej  w języku  rosyjskim
a'cappella lub z akompaniamentem (np. instrumenty muzyczne lub półplayback z płyty CD). 
W prezentacji utworu mogą wziąć udział soliści lub zespoły. 
Szkoła wysyła wypełnioną kartę zgłoszenia, tytuł utworu oraz płytę CD z podkładem, jeśli taki
będzie użyty podczas konkursu (format audio lub mp3). 
Każda płyta powinna być opisana - tytuł piosenki, wykonawca, szkoła.
Karta  zgłoszenia  należy  przesłać  pocztą  e-mailową  na  adres:   jwysokinska@lo3.waw.ids.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z płytą do 16.01.2016 na adres szkoły:
                                                                           III Liceum Ogólnokształcące
                                                                           im. gen. Sowińskiego
                                                                           ul. Rogalińska 2
                                                                           01-206 Warszawa
                                                    z dopiskiem: „konkurs piosenki rosyjskiej”.

Karta zgłoszenia uczestnika powinna zawierać:
1. Dane szkoły - nazwę szkoły;
2. Imię i nazwisko wykonawcy /wykonawców lub nazwę zespołu i jego skład; 
3. Wiek wykonawców;
4. Imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna;
5. Tytuły utworów oraz ich autorów lub głównych wykonawców ;
6. Rodzaj akompaniamentu, wymagania techniczne (ilość mikrofonów);
7. Telefon kontaktowy.

Kolejność prezentacji z podziałem na typy szkół – ustala organizator konkursu.
Czas trwania utworu nie powinien przekroczyć 5 minut.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowań scenicznych zgodnych z kulturą i dobrymi obyczajami.
Organizator w czasie konkursu zapewnia sprzęt nagłośnieniowy z odtwarzaczem CD. 



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odtworzenia płyty CD z winy 
uczestnika konkursu. 

Oceny wykonawców dokona Jury w składzie powołanym przez Organizatora. 

Jury ocenia: 
 ogólny wyraz artystyczny zaprezentowanego utworu

 emisję głosu, dykcję, intonację 
 interpretację utworu. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a Jury po wysłuchaniu uczestników wyłoni zwycięzców I,
II, III miejsca. Uczniowie, którzy zajmą miejsca I, II, i III wezmą udział w głównym koncercie
Festiwalu Języka Rosyjskiego, który odbędzie się w kwietniu 2017 roku.

Zgłoszenie  uczniów przez  placówkę  jest  równoznaczne  ze  zgodą  na  umieszczenie  wyników  z
imienną listą, a także zdjęć z przebiegu konkursu na stronie internetowej organizatora.
Kwestie sporne i sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzygają organizatorzy i Jury. 
Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres: jwysokinska@lo3.waw.ids.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

  КОНКУРС ПЕСНИ


