
       Serdecznie zapraszamy do udziału  
                                         w  
                  Ogólnopolskim Konkursie  
       Recytatorskim Poezji Słowiańskiej 

Regulamin 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Słowiańskiej 

dla studentów 

Celem Konkursu  jest rozbudzenie zainteresowań studentów poezją słowiańską oraz 
kształtowanie umiejętności estetycznego prezentowania tekstów w języku czeskim. W konkursie mogą 
brać udział studenci uniwersytetów i innych szkół wyższych. 

Przebieg i organizacja konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Młodzieży na rzecz Aktywności, Rozwoju  
i Przedsiębiorczości „Młode Wilki” przy współpracy ze Studenckim Naukowym Kołem Slawistów  
i Kołem Naukowym Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego. 
 

Eliminacje mają charakter dwuetapowy. 
I etap - eliminacje uczelniane. Uczelnie w drodze eliminacji wyłaniają dwóch  finalistów, 
zakwalifikowanych do finału Konkursu oraz jednej osoby rezerwowej, która weźmie udział w losowaniu 
dzikich kart1.  Zasady eliminacji uczelnianych określają władze jednostki organizacyjnej danej uczelni. 
II etap – finał Konkursu odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury w Opolu 
(ul. Katowicka 95, 45-061 Opole). 

Terminarz konkursu 

1. Eliminacje uczelniane powinny odbyć się w terminie do 20 marca 2013 roku.  
2. Listy osób zakwalifikowanych powinny zostać przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
oposkns@gmail.com (załącznik nr 1) do 25 marca 2013 roku. W temacie wiadomości należy napisać: 
Zgłoszenie do OKRPS. 
3. Finał Konkursu odbędzie się w Opolu w dniu 12 kwietnia 2013 roku. 

Repertuar 

Studenci zakwalifikowani do finału powinni przygotować 2  utwory poetyckie w języku 
czeskim. Łączny czas recytacji przygotowanych utworów nie powinien być krótszy niż 5 minut i dłuższy 

niż 7 minut. 

Jury 

Organizatorzy Konkursu powołują jury, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi 
bohemistyki oraz studenci. Ocenie podlega poprawność językowa, sposób interpretacji utworów  
i ogólne wrażenie artystyczne. 

Nagrody 

Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy eliminacji centralnych 
otrzymują dyplomy. 

 

                                                           
1
  Spośród kandydatów z list rezerwowych  zostaną wylosowane osoby, którym zostanie przyznana dzika karta umożliwiająca udział w konkursie 

mailto:oposkns@gmail.com


Uwagi organizacyjne 

1. Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy lub uczelnie wysyłające.  
2. Na życzenie uczestnika zapewniamy odpłatne noclegi. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie. 

 

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w 

działaniu” 
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mogą brać udział studenci uniwersytetów i innych szkół wyższych. 

Przebieg i organizacja konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Młodzieży na rzecz Aktywności, Rozwoju  
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1. Eliminacje uczelniane powinny odbyć się w terminie do 20 marca 2013 roku.  
2. Listy osób zakwalifikowanych powinny zostać przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
knkr.uo@gmail.com (załącznik nr 1) do 25 marca 2013 roku. W temacie wiadomości należy napisać: 
Zgłoszenie do OKRPS. 
3. Finał Konkursu odbędzie się w Opolu w dniu 12 kwietnia 2013 roku. 

Repertuar 

Studenci zakwalifikowani do finału powinni przygotować 2  utwory poetyckie w języku 
rosyjskim. Łączny czas recytacji przygotowanych utworów nie powinien być krótszy niż 5 minut  

i dłuższy niż 7 minut. 

Jury 

Organizatorzy Konkursu powołują jury, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi 
rusycystyki oraz studenci. Ocenie podlega poprawność językowa, sposób interpretacji utworów  
i ogólne wrażenie artystyczne. 

Nagrody 

Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy eliminacji centralnych 
otrzymują dyplomy. 
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Uwagi organizacyjne 

1. Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy lub uczelnie wysyłające.  
2. Na życzenie uczestnika zapewniamy odpłatne noclegi. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie. 

 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w 

działaniu” 



 
(Załącznik nr 1 do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji  Słowiańskiej) 
 

 
                                                Formularz zgłoszeniowy  

                                                  do  
Ogólnopolskiego Konkursu  Recytatorskiego Poezji Słowiańskiej 

 
 

Nazwa uczelni: 

Finaliści 

Lp. Imię i nazwisko  Rok i kierunek Adres e-mail Autor i tytuł wiersza 

1.    

 

 

2.    
 

 

Osoba rezerwowa 

3.    

 

 

 
 
Osoba kontaktowa: imię i nazwisko…………………………………………………………………………………….. adres e-mail.……………………………….. 


