
 

 

REGULAMIN 

I Warszawskiego Konkursu Kaligraficznego 

Kaligraf 2018 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w 

Warszawie, ul. Wilgi 19. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół 

podstawowych i średnich z terenu miasta stołecznego Warszawy. 

Cele konkursu:  

 zwrócenie uwagi na czytelną, płynną i kształtną grafikę pisma, 

 doskonalenie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem,  

 rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,  

 rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,  

 uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych,  

 rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,  

 promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół podstawowych i 

średnich.  

Kategorie wiekowe:  

 I kategoria - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,  

 II kategoria – uczniowie klas VII SP oraz 2 – 3 gimnazjum, 

 III kategoria – uczniowie szkół średnich. 

2. Zadanie konkursowe polega na pięknym przepisaniu jednego z dołączonych 

do regulaminu fragmentów literackich oraz ozdobieniu tekstu iluminacjami, 

inicjałem lub bordiurą.  

 Wybrany tekst należy napisać  piórem lub piórkiem na gładkiej kartce 

formatu A3 jednostronnie. Prace pisane długopisami, cienkopisami 

lub piórami zmywalnymi nie będą brane pod uwagę. 

 Prace powinny być napisane czarnym lub granatowym atramentem. 

 Do tworzenia inicjałów, iluminacji i bordiur można użyć kolorowych 

pisaków. 

 Korzystanie z korektorów jest niedozwolone. 

 Pracę należy podpisać godłem oraz oznaczyć kategorią wiekową (np. 

Zielona Herbata, III). 



 Do pracy w osobnej kopercie należy dołączyć Kartę Zgłoszenia 

(Załącznik nr 1)  

3. Kryteria oceny prac:  

 staranność i oryginalność elementów graficznych,  

 płynność pisma i estetyka połączeń literowych,  

 kompozycja pracy,  

 poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,  

 samodzielność pracy,  

4. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury 

złożone ze specjalistów w dziedzinie kaligrafii.  

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do 5 lutego 2018 r. do Szkoły 

Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego, ul. Wilgi 19, 04-831 

Warszawa 

6. Prace muszą być dostarczone niezgięte, w kopertach, odpowiednio 

zabezpieczone.  

7. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością 

Organizatora.  

8. Wyniki konkursu zostaną umieszczone po dniu 16 lutego 2018 r. na 

stronie internetowej szkoły: https://sp140.edupage.org 

 Postanowienia końcowe:  

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków 

regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

konkursu dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. 

zm.) 

2. Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, bierze pełną 

odpowiedzialność za samodzielność wykonania pracy konkursowej.  

3. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie 

komisji konkursowej.  

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.  

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  

6. Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników 

konkursu w prasie, w Internecie, oraz wykorzystania ich w inny sposób w 

celach promocyjnych. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac bez wypłacania 

honorariów autorskich. 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia do konkursu; 

2. Fragmenty tekstu literackiego do wykaligrafowania; 


