
 
 

VII Konkurs Bajarzy „Kraina Wyobra źni”  
„Dom jest tam, gdzie jest serce” 

– baśnie o domu i rodzinie 
 

Regulamin  
 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I - IV szkoły podstawowej, odbywa się w 
dwóch kategoriach wiekowych: I – klasy pierwsze i drugie, II – klasy trzecie i czwarte. 

2. Zadaniem uczestnika jest piękne opowiedzenie jednej wybranej baśni, w której jako istotny 
element pojawia się dom. 

3. Uczestników należy przygotować tak, by potrafili snuć opowieść samodzielnie, nie ucząc się 
na pamięć tekstu literackiego. Wystąpienie jednego Uczestnika nie powinno trwać dłużej niż 
osiem minut.  

4. Podczas prezentacji Uczestnik nie może używać plansz, kukiełek, ilustracji, własnej 
scenografii czy kostiumu, dopuszczamy możliwość zastosowania jednego drobnego 
rekwizytu. 

5. Przyjmujemy zgłoszenia nie więcej niż dwóch uczestników z jednej Placówki (po jednym z 
każdej kategorii). W przypadku większej liczby chętnych, wewnętrzne eliminacje prosimy 
przeprowadzić we własnym zakresie. 

6. Na zgłoszenia uczestników czekamy do dnia 4 stycznia 2016r. na adres mailowy: 
bajarz@szkolaniedzwiednik.pl  
Prosimy podać przy zgłoszeniu:  

- w tytule wiadomości kategorię wiekową  
w wiadomości: 
- imię i nazwisko dziecka, klasę 
- nazwę, adres i telefon szkoły,  
- nazwisko przygotowującego dziecko nauczyciela,  
- tytuł i autora baśni.  

7. Ze względów organizacyjnych przyjmujemy tylko 20 uczestników w każdej kategorii, 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Konkurs odbędzie się: 
- 11 i 12 stycznia 2016 dla kategorii I,  
- 13 i 14 stycznia dla kategorii II,  
- we wszystkie dni od godziny 18.00 w Podstawowej Szkole Społecznej „Niedźwiednik”, 

ul. Słowackiego 83 w budynku od strony ul. Słowackiego (żółtym).  
Dokładny termin dla poszczególnych uczestników podamy na stronie szkoły: 
www.szkolaniedzwiednik.pl  do 8 stycznia. 
9. Uczestnicy będą występować przed zaproszoną Publicznością oraz w obecności Jury 

powołanego przez organizatora. 
10. Każdy członek Jury otrzyma kartę z nazwiskami Uczestników, ułożonymi w kolejności 

alfabetycznej (kolejność wystąpień). Z grona Bajarzy wybierze i zaznaczy troje uczestników, 
których chciałby nagrodzić. Wygrają dzieci, które uzyskają największą liczbę głosów.  

11. Jury będzie brało pod uwagę następujące elementy wystąpień: 
- znajomość fabuły, 



- płynność opowiadania, 
- ogólną poprawność językową, 
- umiejętność eksponowania nastroju i charakteryzowania bohaterów za pomocą 

modulacji głosu, gestów, mimiki itp., 
- umiejętność stosowania dialogu, 
- oryginalność opowiadania w stosunku do tekstu literackiego (opowiadanie 

niewyuczone na pamięć, „własnymi słowami”). 
 

12. Nagrody: 
- pamiątkowe dyplomy oraz słodycze dla wszystkich Uczestników,  
- nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce, 
- zaproszenie na wielki finał , który odbędzie się w Podstawowej Szkole Społecznej 

„Niedźwiednik” 15 stycznia 2016 roku o godz. 18, kiedy to zdobywcy I miejsc 
opowiedzą swoje baśnie i gdzie czeka Laureatów NIESPODZIANKA.  

Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie szkoły do 14 stycznia, Laureatów 
zaprosimy także na finał telefonicznie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VII Konkurs Bajarzy „Kraina Wyobra źni”  
„Dom jest tam, gdzie jest serce” 

– baśnie o domu i rodzinie 
 

Regulamin  
 

1. Konkurs LITERACKI jest przeznaczony dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej.  
2. Zadaniem uczestnika jest napisanie własnej, oryginalnej baśni, w której ważną rolę odegra 

dom i rodzina. 
3. Prace powinny spełniać następujące kryteria : 

- Oryginalny, niepublikowany dotychczas w druku ani w wersji elektronicznej tekst 
prozą do 3 znormalizowanych stron A4 (czcionka Times New Roman 12, odstęp 
1,5), przepisany na komputerze w formacie „doc”, „docx” lub rtf i przesłany do 
szkoły organizatora pocztą elektroniczną w załączniku (adres w punkcie 5), 

- obecność relacji domu i rodziny jako istotnego motywu w utworze, 
- „dawność” – historyczna stylizacja świata przedstawionego w utworze, 
- obecność elementów fantastycznych, 
- baśniowy system wartości, gdzie dobro zostaje nagrodzone, a zło ukarane, 
- poprawność językowa, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna.  

4. Przyjmujemy zgłoszenia nie więcej niż dwóch uczestników z jednej Placówki. W przypadku 
większej liczby chętnych, wewnętrzne eliminacje prosimy przeprowadzić we własnym 
zakresie. 

5. Na prace uczestników czekamy do dnia 5 stycznia 2016r. pod adresem: 
 bajarz@szkolaniedzwiednik.pl 
 Prosimy podać przy zgłoszeniu:  
       - w tytule wiadomości kategorię wiekową, 

w treści wiadomości: 
-  imię i nazwisko dziecka, pseudonim, klasę, 
-  nazwę, adres i telefon szkoły,  
-  nazwisko przygotowującego dziecko nauczyciela, 
w załączniku: 
- tekst baśni.  

6. Ze względów organizacyjnych przyjmujemy tylko 20 prac, decyduje kolejność zgłoszeń. 
7. Prace uczestników przeczyta i oceni Jury powołane przez organizatora. 
8. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie szkoły 

www.szkolaniedzwiednik.pl  do 14 stycznia,  w publikacji wyników użyjemy pseudonimów. 
Laureatów zaprosimy telefonicznie na wielki finał, który odbędzie się 15 stycznia 2016 
roku o godz. 18 w Podstawowej Szkole Społecznej „Niedźwiednik” przy ul. Słowackiego 83. 

9. Nagrody: 
- pamiątkowe dyplomy oraz słodycze dla wszystkich Uczestników, 
- nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce, 
- publikacja najlepszych prac na stronie szkoły organizatora 
- nagroda NIESPODZIANKA dla zdobywcy I miejsca.  


