
 

11. Jesienny Turniej Bajkowych Strof 
„Strachy, lęki i potwory”

15. X. 2019 r. - przesłuchania
18. X. 2019 r. - finał

Zapraszamy  serdecznie  do  udziału  w  konkursie  adresowanym  do  dzieci  w  wieku
przedszkolnym (3-6 lat) z terenu miasta i gminy Zgierz oraz innych miast regionu łódzkiego,
który odbędzie się w Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, w dniu 15 października 2019 roku.

 Celem konkursu jest:
 propagowanie poezji, prozy, piosenki dziecięcej,
 rozwijanie zdolności artystycznych najmłodszych dzieci,
 kształtowanie u najmłodszych dzieci wrażliwości artystycznej i poczucia estetyki

Tematem przewodnim dla małych artystów oraz ich opiekunów i wychowawców jest:

"Strachy, lęki i potwory"

Konkurs  składa  się  z  części  plastycznej,  recytatorskiej,  małych  form  teatralnych  
oraz kategorii: piosenka.



REGULAMIN
11. Jesiennego Turnieju Bajkowych Strof

I. Informacje ogólne

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, także tych, które nie korzystają z opieki 
placówek oświatowych.

2. Konkurs składa się z czterech części: plastycznej, recytatorskiej, wokalnej oraz teatralnej. 
3. Zadaniem konkursowym jest: 

CZĘŚĆ PLASTYCZNA
- przygotowanie przez dziecko pracy plastycznej inspirowanej wybranym wierszem/prozą dla dzieci, 
odwołującym się do tematu tegorocznego konkursu (wyłącznie prace indywidualne)

CZĘŚĆ TEATRALNA
- przygotowanie krótkiej inscenizacji (prezentacji), inspirowanej wybranym wierszem/prozą dla dzieci, 
będącym odwołaniem do tematu tegorocznego konkursu  

CZĘŚĆ RECYTATORSKA
- recytacja wybranego utworu (lub jego części)  zgodnego z tematyką tegorocznego konkursu

CZĘŚĆ WOKALNA
- przygotowanie piosenki, pieśni, przyśpiewki odwołującej się do tematu tegorocznego konkursu; 
dopuszcza się występ solo, w duecie, zespół.

4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz zerówek (dzieci przed 
ukończeniem 7 r.ż.).

5. Prace plastyczne w formacie  A4 lub A3 mogą być wykonane dowolną techniką, z wyłączeniem prac 
przestrzennych – wypukłych.

6. Prace plastyczne, recytacje oraz występ będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latki, 
5-6 latki.

7. W części  plastycznej nie mogą brać udziału prace zbiorowe. W części recytatorskiej może wystąpić 
tylko jedno dziecko. W części teatralnej oraz wokalnej, może brać udział większa liczba dzieci. 

8. Nadesłane lub przyniesione prace nie mogą być zrolowane, zniszczone, brudne. Jeśli prace ozdobione 
są dodatkowo materiałami sypkimi, muszą być one dobrze przyklejone do powierzchni pracy. Nie 
przyjmujemy i nie eksponujemy prac, z których osypuje się np. kasza, ryż, mąka itp.

9. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas transportu czy wysyłki.
10. Nadesłane lub przyniesione prace nie będą zwracane ich autorom. Pozostaną własnością organizatorów, 

którzy zastrzegają sobie możliwość ich upowszechniania.

II. Zasady zgłaszania udziału

1. Dzieci uczęszczające do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klubu malucha/zerówki zgłaszane 
są przez placówkę. Natomiast dzieci nie uczęszczające do powyższych placówek zgłaszane są przez 
swoich rodziców lub opiekunów.

2. Dzieci mogą uczestniczyć jednocześnie w każdej z ocenianych części konkursu.
3. Zgłoszenie udziału we wszystkich kategoriach i częściach konkursu należy przesłać lub dostarczyć 

osobiście na adres: Centrum Kultury Dziecka (ul. ks. Szczepana Rembowskiego 17,  95-100 Zgierz) 
w nieprzekraczalnym terminie do 26. 09. 2019 r. 

4. Praca plastyczna  musi być  dostarczona do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 
3. 10. 2019 r.  

5. Podkład muzyczny do występów z każdej kategorii (o ile jest wykorzystywany) należy dostarczyć do 
CKD w nieprzekraczalnym terminie do 11. 10. 2019 r.   (osobiście lub mejlem na adres: 
ckdzgierz@poczta.fm )

mailto:ckdzgierz@poczta.fm


6. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Centrum Kultury Dziecka w dn. 15. 10. 2019 o godz. 10:00.
Natomiast finał konkursu z prezentacją laureatów i laureatek oraz wręczeniem nagród odbędą się
18. 10. 2019 r. o godz. 17:00 w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy". 

7. Zgłoszenie uczestnictwa powinno zawierać prawidłowo wypełniony formularz dla każdego 
uczestnika/uczestniczki i każdej części konkursu oddzielnie. Ponadto, prace plastyczne powinny być 
opisane (na rewersie) imieniem i nazwiskiem autora/ki, numerem (i nazwą) przedszkola lub 
szkoły, wiekiem dziecka, imieniem i nazwiskiem nauczyciela/ki, pod kierunkiem którego/ej praca 
została wykonana oraz tytułem utworu, na podstawie którego powstała. W przypadku prac 
wykonanych przez dzieci nie uczęszczające do przedszkola, pracę opisujemy imieniem i nazwiskiem, 
wiekiem dziecka, nr telefonu rodzica/opiekuna.

8. Do wszystkich zgłoszeń należy dołączyć również podpisane zgody rodzica lub prawnego opiekuna/ki 
(wzór załączony do niniejszego regulaminu).

III. Zasady związane z przeprowadzeniem konkursu oraz nagrodami

1. O kolejności występów decyduje Organizator (lista do wglądu dla uczestników od 7. 10. 2019 r.). 
2. Prace plastyczne MUSZĄ być wykonane samodzielnie przez dziecko, co będzie stanowić jedno

 z podstawowych kryteriów oceny jury.
3. Prezentacja teatralna nie może przekraczać 10 minut, a recytacja i występ wokalny - 5 minut.
4. Dopuszcza  się  możliwość  zamontowania  własnej  scenografii  uczestników,  

jednak po uzgodnieniu szczegółów z Organizatorem, najpóźniej w momencie zgłoszenia uczestnictwa.
5. Nagrody  zostaną  przyznane  laureatom  każdej  części  konkursu,  z  zastrzeżeniem,  

że pula nagród pozostaje w wyłącznej dyspozycji jury. Planuje się przyznać I miejsca oraz wyróżnienia 
w każdej z kategorii. Dodatkowo w części teatralnej zostanie wyłoniony/na „Najlepszy aktor/aktorka”
Turnieju. 

6. Bardzo znaczącym kryterium oceny będzie dobór literatury, tekstów i podkładów muzycznych.
7. Finał konkursu odbędzie się 18. 10. 2019 r. w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy”, początek o godz.

17:00, w ramach którego będą mieć miejsce:
- wernisaż prac plastycznych zgłoszonych do konkursu
- występ laureatów JTBS
- wręczenie nagród


