Szkoła Podstawowa
im. ks. Antoniego Podgórskiego
w Iwoniczu
zaprasza uczniów kl. II –VIII szkół podstawowych
i klas gimnazjalnych do udziału w

I Powiatowym Konkursie Kaligraficznym
„Piszę pięknie”
pod Patronatem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

Iwonicz, dn. 02.04. 2019 r.

REGULAMIN
Powiatowego Konkursu Kaligraficznego
„Piszę pięknie”
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu
krośnieńskiego.
Cele konkursu:
• rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem,
• rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
• rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,
• uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych,
• rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Kategorie wiekowe:
I kategoria - uczniowie klas II-III szkół podstawowych,
II kategoria - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
III kategoria - uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum.
2. Starsi uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać dołączony do regulaminu
tekst piórem lub piórkiem na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie,
a uczniowie klas II-III szkół podstawowych na kartce w trzy linie formatu A-4,
jednostronnie. Kolor atramentu dowolny.
Każda kategoria ma inny tekst dołączony do regulaminu.
Prace napisane cienkopisami i długopisami zmazywalnymi NIE SPEŁNIAJĄ
wymogów regulaminowych i nie będą brane pod uwagę! Praca może zawierać
autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki (np. ozdobna pierwsza litera wersu).
Do ich wykonania można wykorzystać kolorowe pisaki.

3. Kryteria oceny prac:
• staranność i oryginalność elementów graficznych,
• płynność pisma i estetyka połączeń literowych,
• kompozycja pracy,
• poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
• samodzielność pracy,
• obowiązuje zakaz korzystania z korektorów,
4. Każda szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac z każdej kategorii.
5. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
6. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 15 maja 2019r. na adres: Szkoła
Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu, ul. Zagrodniki 21,
z dopiskiem „Konkurs kaligraficzny”.
7. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy
i zawierać: imię, nazwisko, klasę ucznia oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna,
pełną nazwę szkoły oraz numer telefonu do szkoły.
8. Prace muszą być przesłane niezgięte, w kopertach A-4, odpowiednio
zabezpieczone.
9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.
10.Wyniki konkursu zostaną umieszczone w dniu 1 czerwca 2019 r. na stronie
internetowej szkoły www.sp.iwonicz.pl
Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
oraz wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu.
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
i dyplomów telefonicznie .
Teksty do napisania znajdują się w załącznikach regulaminu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Koordynatorzy Konkursu
s. Danuta B. Pruś i Kinga Rogóz

