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Z uwagi na ograniczon¹ liczbê miejsc, na warsztaty i konsultacje 
obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.
W sytuacji zagro¿enia zwi¹zanego z pandemi¹ Covid–19 Organi-
zator zastrzega sobie mo¿liwoœæ przeprowadzenia konsultacji, 
warsztatów, Wieczoru Poetyckiego pt „Refleksje i Nastroje" oraz 
podsumowania Spotkañ w wersji on-line .

Uczestnicy XXX Ba³uckich Spotkañ Recytatorów ( zarówno dzieci, 
m³odzie¿ jak równie¿ nauczyciele i instruktorzy) bêd¹ mogli wzi¹æ 
udzia³ we wszystkich warsztatach realizowanych w ramach Festi-
walu Kreatywnoœci M³odych po zarejestrowaniu siê na platformie 
www.fkm,bok.lodz.pl

Informacje: Dorota Radziewicz, tel.: 42 651 67 47, e-mail: 
zubardzka@bok.lodz.pl, Centrum Edukacji Kulturowej „Na ¯u-
bardzkiej", 91-022 £ódŸ, ul. ̄ ubardzka 3.

maj 2021
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1. Organizatorem XXX Ba³uckich Spotkañ Recytatorów jest 
Ba³ucki Oœrodek Kultury a realizatorem Centrum Edukacji Kul-
turowej „Na ̄ ubardzkiej" w £odzi. 
Projekt realizowany jest w ramach Festiwalu Kreatywnoœci 
M³odych.

2. Ba³uckie Spotkania Recytatorów to projekt edukacyjny skie-
rowany do dzieci i m³odzie¿y. 
Poprzez realizacjê ró¿norodnych form takich jak: warsztaty, 
prezentacje, Wieczór Poetycki pt "Refleksje I Nastroje" pra-
gniemy stworzyæ odpowiednie mo¿liwoœci i warunki do wzaje-
mnych kontaktów, wymiany doœwiadczeñ i integracji œrodo-
wiska (mi³oœników recytacji). Dziêki zaproszonym do  projektu 
twórcom teatru: aktorom i re¿yserom teatralnym uczestnicy 
bior¹cy udzia³ w Spotkaniach mog¹ poszerzyæ swoje umie-
jêtnoœci i kompetencje w zakresie kultury ¿ywego s³owa, recy-
tacji, interpretacji tekstu, rozbudziæ i ukierunkowaæ swoje 
zainteresowania.  
Celem potkañ jest: 
- stymulowanie do rozwijania umiejêtnoœci uczestników z za-

kresu recytacji,
- kszta³towanie postawy twórczej,
- inspirowanie poszukiwañ repertuarowych, 
- podniesienie poziomu umiejêtnoœci warsztatowych recyta-

torów, 
- popularyzacja kultury ¿ywego s³owa wœród dzieci i m³o-

dzie¿y. 

3. Tegoroczn¹, XXX edycjê Ba³uckich Spotkañ Recytatorów pla-
nujemy zrealizowaæ: w wersji on-line (prezentacje recytatorów) 
oraz w sposób stacjonarny Wieczór Poetycki pt „Refleksje i Na-
stroje, podsumowanie Spotkañ . 
Uczestnicy nagrywaj¹ prezentacjê w formacie MP4 (najlepiej 
HD, 1280x720, kodek MP4 z du¿¹ kompresj¹), podpisuj¹ 
imieniem i nazwiskiem, (tak, aby dane by³y widoczne w nazwie 
filmu), do³¹czaj¹ nagrany  krótki film o sobie ( w tym samym 
formacie, tak¿e podpisany imieniem i nazwiskiem widocznymi 
w nazwie filmu) i przesy³aj¹ na adres zubardzka@bok.lodz.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24. 05. 2021 wraz 
z wype³nion¹ i podpisan¹ kart¹ zg³oszenia (z dopiskiem BSR – 
2 MP4 i karta zg³oszenia). 
W ramach XXX edycji Ba³uckich Spotkañ Recytatorów odbêd¹ 
siê konsultacje i warsztaty w zakresie recytacji, s³owa i inter-
pretacji tekstu. Bêd¹ one skierowane zarówno do uczestników 
jak i nauczycieli i instruktorów.

4. W Spotkaniach mog¹ uczestniczyæ recytatorzy 11-16 lat. 

5. Uczestnicy prezentuj¹ utwór poetycki b¹dŸ prozê do wyboru 
czasie do 5 minut (1 wybrany utwór). Wystêpuj¹ indywidua-
lnie, bez akompaniamentu i podk³adu muzycznego.

6. Jurorzy wyró¿ni¹ najciekawsze prezentacje bior¹c pod uwa-
gê dykcjê, intonacjê, ogólny wyraz artystyczny adekwatny do 
treœci utworu.

 
7. Podsumowaniem XXX Ba³uckich Spotkañ Recytatorów bêdzie 

Wieczór Poetycki pt: "Refleksje i Nastroje". W Wieczorze 
Poetyckim wezm¹ udzia³ recytatorzy nagrodzeni i wyró¿nieni 
przez Jurorów. 

8. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Spotkañ wyra¿a zgodê 
na nieodp³atne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika 
utrwalonego na przes³anych filmach. Wizerunek ten mo¿e 
zostaæ wykorzystany wy³¹cznie w publikacjach metodycznych, 
promocyjnych i reklamowych BOK oraz na stronach inter-
netowych: www.bok.lodz.pl i www.fkm.bok.lodz.pl oraz profilu 
facebookowym Oœrodka.

9. Ostateczna interpretacja regulaminu nale¿y do organizatora. 

10. Regulamin i karta zg³oszenia oraz klauzula informacyjna 
RODO dostêpne s¹ na stronie: www.bok.lodz.pl (wydarzenia- 
Na ̄ ubardzkiej) oraz na stronie www.fkm.bok.lodz.pl 

15.05./10-11  Konsultacje dla recytatorów pt: "Naturalnoœæ 
i osobowoœæ w tekœcie"

15.05./12-14 Warsztat dla nauczycieli pt: „Interpretacja tekstu 
w recytacji"

22.05./10-12 Warsztat dla nauczycieli, dzieci i m³odzie¿y pt: 
„S³owo a s³owo"

22.05./13-15 Warsztat dla nauczycieli, dzieci i m³odzie¿y pt: 
„Recytacja – s³owo aktorskie"

18.06/15.00  Spotkanie warsztatowe wyró¿nionych recyta-
torów

         /18.00  Wieczór Poetycki pt „ Refleksje I Nastroje",
                       podsumowanie Spotkañ. 
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