
ZASADY UCZESTNICTWA

1. Organizator Konkursu  Ba³ucki Oœrodek Kultury  Centrum Twórczoœci Lutnia.
2. Cele Konkursu: 

- rozwijanie zdolnoœci recytatorskich,
- wspieranie uzdolnieñ i zainteresowañ uczniów,
- mo¿liwoœæ wyra¿enia siê poprzez ekspresjê s³owa,
- popularyzacja kultury ¿ywego s³owa,
- zapoznanie siê z twórczoœci¹ ró¿nych polskich autorów. 

3. W konkursie obowi¹zuje wybranie jednego utworu z za³¹czonych 21 baœni, podañ 
i legend polskich. Organizator zdecydowa³ siê na ograniczenie zasobu tekstów
(do tych za³¹czonych) kieruj¹c siê przekonaniem, ¿e stanowi¹ one podstawowy 
zasób tekstów odnosz¹cych siê do polskiej historii, tak¿e tej mitycznej.

4. Polskie baœnie, podania, legendy – konkurs recytatorski dla uczniów szkó³ pod-
stawowych zostanie przeprowadzony w wersji online.
Uczestnicy nagrywaj¹ prezentacjê w formacie MP4 (najlepiej HD, 1280x720, 
kodek MP4 z du¿¹ kompresj¹) i przesy³aj¹ na adres lutnia@bok.lodz.pl do 
19.03.2021 wraz z wype³nion¹ i podpisan¹ kart¹ zg³oszenia wed³ug wzoru 
(z dopiskiem Konkurs recytatorski - MP4 i karta zg³oszenia). 
Informacje: tel: 42 652 62 27, e-mail: lutnia@bok.lodz.pl  Centrum Twórczoœci 
„Lutnia”, 91-103 £ódŸ, ul. £anowa 14.

5. W Konkursie mog¹ uczestniczyæ uczniowie klas IV – VIII.
6. Nie dopuszczone zostan¹ do konkursu utwory czytane. Konkurs obejmuje jedynie 

utwory recytowane. Mo¿liwa jest recytacja wiersza z podk³adem muzycznym, 
charakteryzacj¹ lub rekwizytem. 

7. Recytacje oceniaæ bêdzie jury powo³ane przez Organizatora.
8. Jurorzy wyró¿ni¹ najciekawsze prezentacje bior¹c pod uwagê dba³oœæ o s³owo, 

interpretacjê oraz ogólne wra¿enie artystyczne.
9. Nagrodzeni i wyró¿nieni uczniowie otrzymaj¹ nagrody rzeczowe i dyplomy, które

bêd¹ do odebrania (w CT Lutnia) w terminie 30 dni od dnia opublikowania wyni-
ków konkursu.  

10. Podsumowaniem Konkursu „Polskie baœnie, podania, legendy” bêdzie prezentacja 
laureatów, na któr¹ z³o¿¹ siê wybrane przez jurorów najlepsze recytacje oraz 
s³owo podsumowuj¹ce od cz³onków Jury. Planowany termin podsumowania Kon-
kursu 15 kwietnia 2021. 

11. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika Konkursu wyra¿a zgodê na rozpowszech-
nianie wizerunku uczestnika utrwalonego na przes³anych filmach. Wizerunek ten 
mo¿e zostaæ wykorzystany wy³¹cznie w publikacjach metodycznych, promocyjnych 
i reklamowych BOK oraz na stronach internetowych: www.bok.lodz.pl

12. Ostateczna interpretacja regulaminu nale¿y do organizatora.
13. Regulamin i karta zg³oszenia dostêpne s¹ na stronie: www.bok.lodz.pl

– –

Polskie baœnie, podania, legendy

KONKURS 
dla uczniów szkó³ podstawowych

RECYTATORSKI

Ju¿ od œredniowiecza baœnie, podania i legendy by³y wspóln¹ 
„histori¹ mówion¹”, która konsolidowa³a, jednoczy³a ludzi w ple-
miona, a plemiona w jeden naród. I tê historiê powinniœmy znaæ, 
niezale¿nie od tego czy np. legenda o Popielu, którego po¿ar³y 
myszy jest tak naprawdê polska czy te¿ nie. Niektórzy badacze 
œredniowiecza twierdz¹ bowiem, ¿e powsta³a ona w pó³nocnej 
Nadrenii. Te teksty s¹ jak znaki i barwy pañstwowe, jak hymn. S¹ 
wa¿ne dla naszej polskiej wspólnoty.
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