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III Miejski Konkurs Kaligraficzny                  

„Sztuka pisana” 

                              
Drogie Dzieci! 

Mamy zaszczyt zaprosić Was do wzięcia udziału                                                                                   

w III Miejskim Konkursie Kaligraficznym "Sztuka pisana" 

 

 Nasz konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach 

wiekowych: klasy II - III , IV- VI oraz klasy VII – VIII. Jego istotą i przesłaniem jest 

wspieranie rozwoju umiejętności pięknego pisania. 

 Chcemy, by nasz konkurs stał się dla Was przygodą z kaligrafią, doskonałą zabawą z 

piórem w ręce. Wierzymy, że wśród uczestników konkursu Was nie zabraknie. Macie szansę 

przekonać się o wyższości odręcznego pisania nad komputerowym. 

                                                     REGULAMIN 

 

Cele konkursu: 

 rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród dzieci i młodzieży; 

 rozwijanie umiejętności pięknego pisania; 

 doskonalenie umiejętności kształtnego, estetycznego pisma; 

 uwrażliwianie na piękno pisma odręcznego; 

 rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów; 

 ćwiczenie cierpliwości u uczniów; 

 rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. 

 

Zadaniem uczniów jest napisanie dowolnego tekstu piórem, długopisem, brush penem. Można 

skorzystać z wybranej liniatury lub napisać na własnej kartce.  

Teksty mogą być ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami itd.). Do ich 

wykonania można wykorzystać kolorowe pisaki. Obowiązuje zakaz używania korektora. 

Wykonaną pracę należy wysłać wraz z podpisanym oświadczeniem do 5 czerwca 2020 r. 

pocztą elektroniczną na adres: konkurskaligraficzny@gmail.com. 

mailto:konkurskaligraficzny@gmail.com


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych 

oraz liniatura znajdują się w załącznikach. 

 

Kryteria oceny prac: 

 oryginalność kroju pisma; 

 staranność i płynność pisma; 

 estetyka; 

 jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego; 

 utrzymywanie się w liniaturze; 

 poprawność graficzna, ortograficzna i interpunkcyjna tekstu; 

 czytelność pisma; 

 ogólne walory estetyczne pracy. 

 

Postanowienia końcowe 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na 

wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu. 

Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury. Ich ocena, będąca decyzją 

komisji konkursowej, jest ostateczna. 

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora. 

 

Organizatorzy: 

Marzenna Kolasiuk                                                                                                                       

Mariola Świderska                                                                                                                                         

 

 


