
 

 

 

Regulamin 

1. Organizatorem Konkursu Recytatorskiego „Ballady i Romanse” w ramach projektu „Usłysz Mickiewicza” 
jest Miejska Strefa Kultury w Łodzi filia Centrum Animacji i Rewitalizacji „Rondo”.  Konkurs Recytatorski jest trzecim etapem 
w projekcie „Usłysz Mickiewicza”. 
Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Celem spotkania jest: 

- przypomnienie znaczenia pierwszego wydania Mickiewiczowskich „Ballad i romansów”, inspirowane tą publikacją 
oraz ukazanie jej wpływu na rozwój idei romantycznej w Polsce i Europie. 

- kształtowanie postawy twórczej 

- inspirowanie poszukiwań recytatorskich w wierszu 
- podniesienie poziomu umiejętności warsztatowych recytatorów 
- popularyzacja kultury żywego słowa wśród młodzieży i dorosłych 

 
2. Konkurs Recytatorski „Ballady i Romanse” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich  

w wieku 14 – 19 lat.  Uczestnicy konkursu wybierają jeden dowolny tekst „Ballad i romansów”  
Adama Mickiewicza, przesyłają swoje zgłoszenie - wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia  
na adres:  rondo@msk.lodz.pl  do dnia 15.10.2022r. 

3. Wybrany utwór z cyklu „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza uczestnicy zaprezentują  przed powołanym przez 
organizatora jury w dniu 21.10.2022r. Uczestnicy występują indywidualnie, bez akompaniamentu i podkładu 
muzycznego. Jurorzy wyróżnią najciekawsze prezentacje biorąc pod uwag ę :  dykcję, intonację, interpretację, swobodę  recytacji 
oraz ogólny wyraz artystyczny adekwatny do treści utwory oraz wieku, przyznając odpowiednie miejsce i wyróżnienia.  
Dla najciekawszych prezentacji uczestników przewidziane są cenne finansowe nagrody. 

4. Wyróżnione najciekawsze interpretacje uczestników wybrane przez jury, zaprezentowane zostaną przez uczestników 
na Finale Projektu „Usłysz Mickiewicza” w dniu 28.10.2022.  w Filii MSK CEK Na Żubardzkiej.  

5. Rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego  Uczestnika Konkursu Recytatorskiego wyraża zgodę  
na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na przesłanych filmach. 
Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w publikacjach metodycznych, promocyjnych i reklamowych Miejskiej 
Strefy Kultury w Łodzi oraz na stronach internetowych: www.msk.lodz.pl  oraz na facebooku. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
7. Regulamin i karta zgłoszenia oraz klauzula informacyjna RODO dostępne są na stronie 

www.msk.lodz.pl 
8. Uroczysta publikacja  Finału Projektu „Usłysz Mickiewicza” będzie połączona  

z finałem konkursu recytatorskiego i rejestrowana będzie na żywo i zamieszczona 
na kanałach FB i YouTube Miejskiej Strefy Kultury. 

9. Partnerami medialnymi projektu „Usłysz Mickiewicza” są Radio Łódź i TVP3 Łódź. 
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Terminy 

15.10.2022 Przyjmowanie kart zgłoszeń uczestników Konkursu Recytatorskiego w ramach projektu: „Usłysz 
Mickiewicza” 

21.10.2022        Przesłuchania uczestników Konkursu Recytatorskiego „Usłysz Mickiewicza” 
28.10.2022 Rozstrzygnięcie Konkursu Recytatorskiego podczas wielkiego finału projektu „Usłysz Mickiewicza”. 

 
W sytuacji zagrożenia związanego z pandemią Covid –19 oraz ew. innym i sytuacjami   nagłymi, niezależnymi 
od Organizatora, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Konkursu Recytatorskiego w formie 
online. 
Kontakt: rondo@msk.lodz.pl, m.szczecinski@msk.lodz.pl   42/ 653 36 45 

 

 

„… i ja to słyszę, i ja tak wierzę…” 
„...widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce…” 

„...miej serce i patrzaj w serce…” 
 

„Ballady i Romanse” – Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych w ramach Projektu „Usłysz Mickiewicza” finansowany  
ze środków MKiDN w ramach programu Ballady i Romanse 2022. 
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