
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN 

VIII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI  

ROSYJSKIEJ  
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i starszych klas 

szkół podstawowych 
- od tradycji do współczesności pod hasłem: 

“Пою мои мечты, природу и любовь. И дружбу верную, и милыке 
предметы ... “ - w 220 rocznicę urodzin Aleksandra S. Puszkina 

 

Łódź, 04 - 05 czerwca 2019 r. 
Sala widowiskowa Politechniki Łódzkiej 

 

I. ORGANIZACJA FESTIWALU 
Organizatorzy:  
XV Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Łodzi, Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej, 
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego.  
Partnerzy:  
Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Stowarzyszenie Współpracy Polska-
Wschód,  Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, XXV Liceum Ogólnokształcące 
im. S. Żeromskiego w Łodzi, XX LO im. J. Słowackiego w Łodzi, ZSP Nr10 w Łodzi, Instytut 
Rusycystyki UW, Instytut Rusycystyki UŁ, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydawnictwo 
Szkolne PWN, Języki Obce w Szkole, FRSE, , MAPRYAL , Panta Plast sp.z o.o., Forweb - 
Usługi Internetowe. 

 
II.  UCZESTNICY FESTIWALU 

uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjów  

i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
 

III.  CELE 
 Zainteresowanie uczniów językiem rosyjskim poprzez piosenkę.
 Motywacja nauczycieli do popularyzacji języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej.
 Przybliżenie uczniom piosenki rosyjskiej - tradycyjnej i współczesnej.

 Przybliżenie postaci i twórczości Aleksandra Puszkina w 220 rocznicę urodzin  poety.
 Zachęcanie uczniów do kształtowania i doskonalenia własnych umiejętności językowych

i artystycznych. 
 
 

IV. PRZEDMIOT PREZENTACJI  
- Piosenki rosyjskie - tradycyjne (romanse, ballady, ludowe itp.) i współczesne (pop, 
rock, disco itp.)  
- W prezentacji mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły (maks. do 6 osób na scenie).  



Każdy uczestnik (solista, duet, zespół) prezentuje jedną lub dwie piosenki w wybranej formiei 
choreografii z przygotowanym przez siebie akompaniamentem (np. gitara, półplayback z płyty CD). 
Kolejność półplayback’ów (podkładów) na CD musi być zgodna z kolejnością utworów na liście 
przygotowanej przez Organizatorów. Podklady muzyczne muszą być przesłane do organizatora razem 
ze zgłoszeniem.  

- Czas prezentacji wybranego utworu - do 5 minut. 

 

V. TERMINARZ i PRZEBIEG PREZENTACJI 
 

Zgłoszenie uczestników z maksymalnie 2 piosenkami – do 30  marca 2019 
roku. Za zgłoszenie uznaje się: 

 
- przesłanie do  30 marca 2019 r. na adres e-mail: info@festiwallodz.pl :  
1. )wypełnionej karty zgłoszenia i oświadczenia o zgodzie na przetw.informacji,  
2. piosenek w wykonaniu uczestników nagranych w formacie MP3  (maks. do 6 MB dla 
  każdego utworu ) 
3. podkład MP3 (maks. do 6 MB dla każdego utworu )  

 Karta zgłoszenia i nagrania OPISANE WG WZORU :  
 (Miejscowość, skrót nazwy szkoły, nazwisko i imię uczestnika lub nazwa zespołu, tytuł 
 piosenki – np.: Łódź.XXLO.Kowalska.Anna.Tri.lubvi.mp3)W nazwie podkładu 
 dodać słowo BACK, np.  Łódź.XXLO.Kowalska.Anna.Tri.lubvi.BACK.mp3 

  
- oraz przesłanie pocztą wydrukowanej karty zgłoszenia wraz z załączonym OŚWIADCZENIEM 
na adres XV LO w Łodzi do 30 marca 2019 (liczy się data stempla pocztowego) 
Kwalifikacji do konkursu dokonuje jury na podstawie materiałów nadesłanych w formacie 
MP3 na adres poczty elektronicznej! ( j.w.)  
Wyniki kwalifikacji zostaną opublikowane na stronie www.festiwallodz.pl – do 16 kwietnia 
2019 roku.  
O wszelkich zmianach dotyczących uczestnictwa w festiwalu należy powiadomić 
Organizatorów.  
Termin prezentacji ogólnopolskiej zakwalifikowanych uczestników: 
- eliminacje - 04 czerwca 2019 roku w Sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej 
- eliminacje i Koncert Galowy – 05 czerwca 2019 roku w Sali widowiskowej Politechniki 
Łódzkiej. 

 

Uczestnicy będą prezentowali przygotowane przez siebie piosenki w kolejności ustalonej 
przez organizatorów. Szczegółowy scenariusz i kolejność występów zostaną opracowane po 
zapoznaniu się przez organizatorów z repertuarem podanym w zgłoszeniach. 

 
Informacje o kolejności występów przedstawione zostaną uczestnikom i opiekunom na 2 
tygodnie przed imprezą na stronie festiwalu www.festiwallodz.pl (zakładka „Dla 
uczestników”) 

 
Uczestnicy w karcie zgłoszeniowej muszą podać rodzaj akompaniamentu towarzyszącego ich 
prezentacji (np. gitara, podkład muzyczny z CD) Uczestnicy, korzystający z półplayback’ów 
(podkładów) na CD muszą je nagrać w kolejności zgodnej z listą kolejności wykonywanych 
utworów ustaloną przez Organizatorów. Płyta z podkładem powinna być opisana polskimi 
literami wg wzoru :  
Nr na liście występujących, nazwisko i imię uczestnika / nazwa 
zespołu, tytuł piosenki (lub tytuły wg kolejności) . 

 
Organizator zapewnia uczestnikom fortepian, sprzęt nagłośnieniowy z odtwarzaczem CD, 
mikrofonami, oraz nagłośnienie instrumentów. Organizacja sprzętu niezbędnego do 
nagłośnienia instrumentów np. piece do gitar elektrycznych – po stronie uczestników. 

 

 Organizatorzy nie pokrywają kosztu wyżywienia i noclegu , ale oferują pomoc w rezerwacji 
noclegu. 



VI. NAGRODY 
Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach - „Soliści” oraz  „Duety i Zespoły”. 

 
Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe . Możliwe jest rówież przyznanie wyróżnienia wg uznania Jury.   
Nagrodę Grand-Prix w Festiwalu stanowi – wyjazd do Rosji. 

 
Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie zostaną uhonorowani certyfikatami za udział 
w Festiwalu. 

 

VII. ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW 
 

Do 30 marca 2019 KARTĘ  ZGŁOSZENIA  UCZESTNICTWA  W  FESTIWALU  (w  załączeniu)  
oraz NAGRANIE wykonania w formacie MP3 (robocza wersja maks. do 6 MB dla każdego 
utworu) z piosenkami w wykonaniu uczestników, oraz PODKŁAD MUZYCZNY (jeśli taki jest  
przewidziany) do 6 MB maks. dla każego utworu ) należy przesłać mailem – 
info@festiwallodz.pl 
WSZYSTKIE 3 PLIKI OPISANE WG WZORU :  
(Miejscowość, skrót nazwy szkoły, nazwisko i imię uczestnika lub nazwa zespołu, tytuł 
Piosenki – np.: Łódź.XXLO.Kowalska.Anna.Tri.lubvi.mp3)  
W nazwie podkładu dodać słowo BACK, np. 
Łódź.XXLO.Kowalska.Anna.Tri.lubvi.BACK.mp3 

 

Wydrukowaną KARTĄ ZGŁOSZENIA wraz z załączonym OŚWIADCZENIEM należy przesłać 
również pocztą na adres: XV Liceum Ogólnokształcące ul. Traktorowa 77, 91-204 Łódź z 
dopiskiem : „Festiwal piosenki rosyjskiej”, tel. 0-42 252 98 03 lub 04 .  
Koordynator Festiwalu – Małgorzata Pawłowska 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W FESTIWALU, OŚWIADCZENIE 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Festiwalu ! Organizatorzy 

mailto:info@festiwallodz.pl

