
CUDOWNY ŚWIAT BAŚNI 

Regulamin 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem cyklu konkursów Cudowny świat baśni jest Centrum Kultury Podgórza w Krakowie z siedzibą 

ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską 

Kraków, pod numerem 3, NIP 675- 10-00-363. 

 

§ 2. Zasady uczestnictwa 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani, uczniowie klas I-IV szkół podstawowych. Udział w 

konkursie recytatorskim jest płatny. 

2. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w wydarzeniu na zasadach 

określonych przez Organizatorów w niniejszym Regulaminie. 

3. Zgłoszenia do poszczególnych kategorii konkursowych są szczegółowo opisane w §3. Warunkiem 

uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa załączonej do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 3. Kategorie konkursowe 

1. Test ze znajomości baśni i życiorysu H.Ch. Andersena 

 

1.1. Opis konkursu: 

Test ze znajomości baśni i życiorysu H.Ch. Andersena obejmuje: 

− Klasa I: „Calineczka”, „Brzydkie Kaczątko”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Dziewczynka z zapałkami”, 

„Świniopas”. 

− Klasa II: powyższe baśnie oraz „Dzielny cynowy żołnierz”, „Słowik”, „Nowe szaty cesarza”. 

− Klasa III: powyższe baśnie obowiązujące klasę I, II i dodatkowo: „Stokrotka”, „Pasterka i kominiarczyk” , „Co 

się zdarzyło ostowi”. 

− Klasa IV: powyższe baśnie obowiązujące klasę I, II, III i dodatkowo: „Mała syrenka”, „Dzikie łabędzie”, 

„Królowa Śniegu”, „Opowiadanie wiatru” oraz podstawowe fakty z życiorysu autora. 

Testy zostały opracowane w oparciu o zbiór baśni wydawnictwa GREG (lektura - opracowanie polecane przez 

nauczycieli i egzaminatorów) z roku 2019.Testy zostały opracowane w oparciu o zbiór baśni wydawnictwa 

GREG (lektura - opracowanie polecane przez nauczycieli i egzaminatorów) z roku 2019. 

 

1.2. Terminy: testy zostaną przeprowadzone stacjonarnie w dniach: 21-25.03.2022 r. 

 

1.3. Istnieje możliwość przeprowadzenia testów konkursowych w instytucji delegującej uczestników. Wymaga 

to wcześniejszego zgłoszenia. 

 

1.4. Zgłoszenia do testów przyjmujemy mailowo na adres: karolina.opatowicz@ckpodgorza.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2022 r. Zgłoszenie powinno zawierać proponowany termin, informację o 

kategorii wiekowej, liczbie uczestników, instytucji delegującej. 

 

2. Konkurs recytatorski „Posłuchajcie, oto bajka…” – recytacja indywidualna lub inscenizacja 

 

2.1. W ramach Konkursu zaprezentować można: 

a) utwory poetyckie lub prozatorskie dedykowane dzieciom 

b) inscenizację 

Nie ma ograniczeń dotyczących tematu, epoki literackiej, kraju pochodzenia autorów prezentowanych 

wierszy/prozy. Czas prezentacji nie może przekraczać: 5 minut w przypadku recytacji indywidualnej, 30 minut 

w przypadku inscenizacji. 

 

2.2. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres: karolina.opatowicz@ckpodgorza.pl w nieprzekraczalnym 

terminie do 16.03.2022 r. Zgłoszenie powinno zawierać proponowany termin, informację o kategorii wiekowej, 

liczbie uczestników, instytucji delegującej. 

 

2.3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 29-30.03.2022 r. od godz. 9.00. 

 

2.4. Przesłuchania konkursowe zostaną zorganizowane tak, aby ograniczyć kontakt uczestników z różnych 

instytucji delegujących. 

2.5. Opłata: udział konkursie recytatorskim jest płatny 3 zł od osoby, 10 zł od grupy inscenizującej. Płatności 

dokonuje się w Punkcie Informacyjnym Centrum Kultury Podgórza w dniu przesłuchania konkursowego. 
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