
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.  
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. 
3. Konkursy z okazji 95. rocznicy urodzin Leszka Kołakowskiego, jednej z najbardziej znanych 
i popularnych twarzy polskiej filozofii. Współtwórcy warszawskiej szkoły historyków idei, autora 
licznych książek naukowych, esejów, powiastek oraz bajek filozoficznych. Filozofa akademickiego 
i popularyzatora filozofii.  
Wydarzeniami towarzyszącymi konkursom z okazji 95. rocznicy urodzin Leszka Kołakowskiego będą 
warsztaty literackie organizowane w dniach 4-6 kwietnia 2022 r. Warsztaty poprowadzi Agnieszka 
Wiktorowska-Chmielewska, polska poetka, dramatopisarka, scenarzystka, redaktorka, absolwentka 
Studium Literacko-Artystycznego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
oraz Wytwórni Scenariuszy przy WFDiF w Warszawie. Tematy warsztatów: „Na pomoc pechowemu 
nosorożcowi” i „W poszukiwaniu Lailonii”, czas trwania 60 minut, koszt: 150 zł/grupa. Zapisy: 
karolina.opatowicz@ckpodgorza.pl. 
3.1. Konkurs plastyczny inspirowany książką „Kto z was chciałby rozweselić pechowego 
nosorożca?” 
3.1.1. W ramach konkursu przyjmujemy prace plastyczne wykonane w dowolnej technice płaskiej, 
nieprzekraczające formatu A4, których celem ma być rozweselenie pechowego nosorożca.  
3.1.2. Prace opatrzone metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa, 
nazwa, adres instytucji delegującej, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora, e-mail lub telefon 
kontaktowy, należy dostarczyć do Punktu Informacyjnego Centrum Kultury Podgórza do 8.04.2022 r.  
3.2. Konkurs literacki na czternastą bajkę z królestwa Lailonii inspirowaną zbiorem „13 bajek 
z królestwa Lailonii dla dużych i małych oraz inne bajki” 
3.2.1. W ramach konkursu przyjmujemy teksty prozatorskie w formie wydruku komputerowego do 
3 stron A4,  Times 12, odstęp pojedynczy. 
3.2.2. Prace opatrzone metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa, 
nazwa, adres instytucji delegującej, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora, e-mail lub telefon 
kontaktowy, należy dostarczyć do Punktu Informacyjnego Centrum Kultury Podgórza do 8.04.2022 r. 
4. Konkurs „Co czytają dzieci?” 
4.1. W ramach konkursu przyjmujemy dowolne utwory (np. filmy, nagrania głosowe, prace 
plastyczne, fotografie, testy literackie) opowiadające o przygodzie związanej z bajką. 
4.2. Prace utrwalone w dowolnej formie, opatrzone metryczką zawierającą następujące dane: imię 
i nazwisko autora, klasa, nazwa, adres instytucji delegującej, imię i nazwisko nauczyciela lub 
instruktora, e-mail lub telefon kontaktowy, należy dostarczyć do Punktu Informacyjnego Centrum 
Kultury Podgórza do 8.04.2022 r. 
 

§ 4. Finał konkursu 
1. Finał konkursu odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. godz. 14.00 w siedzibie Centrum Kultury Podgórza 
przy ul. Sokolskiej 13 (sala widowiskowa). 

 
§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy oraz nauczyciele przystępujący do Konkursu wypełniają załączone deklaracje 
uczestnictwa i tym samym wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie ckpodgorza.pl 
w sekcji „Konkursy”.  
2. Uczestnicy lub ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację nagrodzonych utworów. 
Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Centrum Kultury Podgórza. 
3. Nadesłane prace nie będą zwracane. 
4. Nagrody nieodebrane w dniu uroczystego finału konkursu stają się własnością Organizatora. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w wypadku 
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizację konkursu. 
6. Informacji udziela: Karolina Opatowicz, Dział Organizacji Imprez i Edukacji, 
karolina.opatowicz@ckpodgorza.pl, tel. 12 656 36 70 wew. 27. 


