
Uwaga!

Wypełnione i podpisane karty zgłoszeń według wzoru należy 
dostarczyć/przesłać w terminie do 20 maja  2022 do sekretariatu 
Miejskiej Strefy Kultury lub do Centrum Animacji i Rewitalizacji 
Rondo, 91-027 Łódź, ul. Limanowskiego 166,  rondo@bok.lodz.pl , 
informacje: Dorota Radziewicz tel: 42 6533645, 42 651 50 30.

Instytucje zgłaszające recytatorów do udziału w Spotkaniach oraz 

rodzice i recytatorzy wyrażają zgodę na rejestrację prezentacji 

przez media, na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów

i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez organizatora – bez 

roszczeń finansowych z tym związanych. 

Uczestnicy Spotkań wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swo-

jego wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas 

udziału w projekcie. Wizerunek ten może zostać wykorzystany 

wyłącznie w publikacjach metodycznych, promocyjnych i rekla-

mowych MSK oraz na stronach internetowych projektu. 
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Terminy

1. Organizatorem XXXI Bałuckich Spotkań Recytatorów jest 
 Miejska Strefa Kultury w Łodzi a realizatorem jest Centrum 
 Animacji i Rewitalizacji Rondo w Łodzi.. 
 Projekt realizowany jest w ramach Festiwalu Kreatywności 
 Młodych.

2.  Bałuckie Spotkania Recytatorów to projekt edukacyjny skie-
 rowany do dzieci i młodzieży. 
 Poprzez realizację różnorodnych form takich jak: warsztaty, 
 prezentacje, Wieczór Poetycki pt „Refleksje i Nastroje” pra-
 gniemy stworzyć odpowiednie możliwości i warunki do wzaje-
 mnych kontaktów, wymiany doświadczeń i integracji środo-
 wiska (miłośników recytacji). Dzięki zaproszonym do  projektu 
 twórcom teatru: aktorom i reżyserom teatralnym uczestnicy 
 biorący udział w Spotkaniach mogą poszerzyć swoje umie-
 jętności i kompetencje w zakresie kultury żywego słowa, recy-
 tacji, interpretacji tekstu, rozbudzić i ukierunkować swoje 
 zainteresowania.  
 Celem spotkań jest: 
 - stymulowanie do rozwijania umiejętności uczestników z za-
  kresu recytacji,
 - kształtowanie postawy twórczej,
 - inspirowanie poszukiwań repertuarowych, 
 - podniesienie poziomu umiejętności warsztatowych recyta-
  torów, 
 - popularyzacja kultury żywego słowa wśród dzieci i mło-
  dzieży. 

3.  Tegoroczną, XXXI edycję Bałuckich Spotkań Recytatorów pla-
 nujemy zrealizować w sposób stacjonarny. 
 Uczestnicy przesyłają zgłoszenie - wypełnioną i podpisaną 
 kartę zgłoszenia ( z dopiskiem BSR 2022 - karta zgłoszenia). 
 W ramach XXXI edycji Bałuckich Spotkań Recytatorów odbędą 
 się konsultacje i warsztaty w zakresie recytacji, słowa i inter-
 pretacji tekstu. Będą one skierowane zarówno do uczestników 
 jak i nauczycieli i instruktorów.

4.  W Spotkaniach mogą uczestniczyć recytatorzy 11-16 lat. 

5.  Uczestnicy prezentują utwór poetycki bądź prozę do wyboru 
 czasie do 5 minut (1 wybrany utwór). Występują indywidua-
 lnie, bez akompaniamentu i podkładu muzycznego.

6. Jurorzy wyróżnią najciekawsze prezentacje biorąc pod uwa-
 gę dykcję, intonację, ogólny wyraz artystyczny adekwatny do 
 treści utworu.
 
7.  Podsumowaniem XXXI Bałuckich Spotkań Recytatorów będzie 
 Wieczór Poetycki pt: „Refleksje i Nastroje”. W Wieczorze 
 Poetyckim wezmą udział recytatorzy nagrodzeni i wyróżnieni 
 przez Jurorów. 

8.  Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Spotkań wyraża zgodę 
 na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika 
 utrwalonego na przesłanych filmach. Wizerunek ten może 
 zostać wykorzystany wyłącznie w publikacjach metodycznych, 
 promocyjnych i reklamowych MSK oraz na stronach inter-
 netowych: www.msk.lodz.pl i www.fkm.bok.lodz.pl oraz w me-
 diach społecznościowych Organizatora.

9.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

10. Regulamin i karta zgłoszenia oraz klauzula informacyjna 
 RODO dostępne są na stronie www.fkm.bok.lodz.pl 

13.05.     Konsultacje dla recytatorów pt: „Punkt zwrotny 
     w recytacji”, prowadzenie Dorota Radziewicz
13.05.    Warsztat dla nauczycieli pt: „Gramy w wierszu”
20-21.06   Prezentacje uczestników
22.06./18.00   Wieczór Poetycki pt. „Refleksje i Nastroje",
                        podsumowanie Spotkań. 
     Reżyseria: Katarzyna Żuk aktorka Teatru Nowego 
     im. K. Dejmka w Łodzi.

W sytuacji zagrożenia związanego z pandemią Covid–19 oraz ew. 
innymi sytuacjami nagłymi, niezależnymi od Organizatora, Orga-
nizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia konsultacji, 
warsztatów, Wieczoru Poetyckiego pt. „Refleksje i Nastroje” oraz 
podsumowania Spotkań w wersji on-line .
 
Informacje: Dorota Radziewicz, tel.: 42 653 36 45, 42 651 50 30 
e-mail: rondo@bok.lodz.pl, Miejska Strefa Kultury Centrum Anima-
cji i Rewitalizacji Rondo , ul. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź.
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