2. Tekst może być przepisany na dowolnym papierze (może to być
zwykły papier do drukarek).
3. Tekst może być pisany: ołówkiem, długopisem, piórem
lub pisakiem do kaligrafii.

Regulamin
I Ogólnopolskiego Konkursu
Z kaligrafią na co dzień

JURY KONKURSU
W składzie jury zasiądą wykładowcy uczelni artystycznych, malarze,
graficy oraz nauczyciele języka polskiego.

KRYTERIA OCENY PRACY KONKURSOWEJ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CELE NADRZĘDNY KONKURSU:
1. propagowanie kultury starannego i estetycznego pisania;
2. wyrabianie nawyku stałej kontroli wyrazistości pisma;
3. doskonalenie płynności i odpowiedniego tempa pisania.

NAGRODY

KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW:
1. szkoła podstawowa – każda klasa odpowiada danej
kategorii wiekowej (klasa 1. – kat. I etc.);
2. gimnazjum (wszystkie klasy) – jedna kategoria wiekowa;
3. liceum, technikum (wszystkie klasy) – jedna kategoria
wiekowa).
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
KONKURS SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO ETAPU
1. Zadaniem uczestniczek i uczestników
przepisanie krótkiego tekstu literackiego.

konkursu

kształt liter;
sposób łączenia liter;
proporcje liter;
odstępy między wyrazami;
czytelność tekstu;
organizacja przestrzenna tekstu.

będzie

1. Wszyscy uczestniczki i uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy
2. Jury przyzna w każdej kategorii po 3 nagrody (trzy tytuły
laureatki/laureata w każdej kategorii wiekowej). Nagrodami będą
grawerowane pióra wieczne wykonane z cennych, wysokiej
klasy materiałów. Wśród tych wyjątkowych nagród znajdą się
wyroby najlepszych, światowych producentów, takich jak:
Parker, Waterman, Sheaffer, Visconti.
3. Ponadto w każdej szkole zostanie przyznany tytuł Mistrza/
Mistrzyni
kaligrafii
(wyróżnienie
książkowe)
uczennicy/uczniowi, która/który uzyska najwyższą liczbę
punktów w szkole.
4. Wszyscy nauczyciele, przygotowujący uczennice i uczniów
dyplom
współorganizatora
do
konkursu,
otrzymają
ogólnopolskiego konkursu Z kaligrafią na co dzień.
5. Koszty przybycia uczennic, uczniów i nauczycieli na galę
laureatów pokrywa jednostka delegująca lub rodzice

6. Laureaci otrzymają nagrody podczas gali laureatów, która
odbędzie się w gmachu Polskiej Akademii Nauk.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Szkolny Organizator Konkursu wypełnia zgłoszenie na stronie:
www.poprawnapolszczyzna.pl do 5 grudnia 2016 r.
2. Minimalna liczba uczestników ze szkoły – 10 osób (łącznie
ze wszystkich kategorii wiekowych).
3. Konkurs odbędzie się w szkołach 4 kwietnia 2017 r.; godzinę
ustala Szkolny Organizator.
4. Zmiana terminu (w wyjątkowych sytuacjach) jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem konkursu.
5. Organizator konkursu zobowiązuje się do przesłania Szkolnemu
Organizatorowi testów konkursowych drogą elektroniczną
3 kwietnia 2017 r.
6. Szkolny Organizator przesyła prace konkursowe nie później
niż 5 kwietnia 2017 r.
7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie:
www.poprawnapolszczyzna.pl 17 maja 2017 r., dostęp
do wyników będą mieli tylko nauczyciele prowadzący
konkurs w danej szkole.
8. Szkolny organizator przesyła do Organizatora konkursu tylko
wypełnione karty odpowiedzi. Prosimy o nieodsyłanie tekstów
konkursowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Uczestniczką/Uczestnikiem konkursu może być każda uczennica,
każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum.
Opłata konkursowa wynosi 6 złotych
ING 29105010251000009231511198
W tytule: materiały konkursowe
LOGOS E.Wróblewska
JASIENICA MAZOWIECKA, UL.WOŁOMIŃSKA 5
05-240 TŁUSZCZ
TELEFON: 504010288

e-mail: konkurs@poprawnapolszczyzna.pl
księgowość/faktury – e-mail: agdoradca@wp.pl
3. "LOGOS" jest instytucją, która sama pokrywa koszty nagród
oraz obsługi technicznej konkursu.
4. "LOGOS" jest płatnikiem podatku od nagród konkursowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Reklamacje, związane z przebiegiem konkursu, można składać
pod adresem firmy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników
konkursu.
2. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane tylko drogą
elektroniczną.
3. W przypadku ujawnienia niesamodzielnej pracy uczestników
zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia w danej placówce
dodatkowego testu.
4.

5.
6.

Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni
postanowień niniejszego regulaminu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamiany nagród
dla laureatek, laureatów, finalistek i finalistów na nagrody o wyższej
wartości.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ani wglądowi.

Bibliografia/netografia (dla chętnych):
1. www.kaligrafia.info
(teksty w języku angielskim, dostęp online w formacie PDF)
1. Calligraphy Magic
2. The Art of Calligraphy by David Harris

Więcej na: poprawnapolszczyzna.pl

