
REGULAMIN 
III Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego 

Piórem i Pazurem 2020 
„Prawa Człowieka” 

 
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w 

Warszawie, ul. Wilgi 19. Współorganizator: Warszawski Dom Kaligrafii, Al. 

Zieleniecka 6/8. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i 
średnich z terenu całego kraju. 

 
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 szkół podstawowych i średnich oraz 

dorosłych amatorów (nauczycieli i rodziców uczniów) 
Kategorie wiekowe: 
         I kategoria - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 
         II kategoria – uczniowie klas VII - VIII, 
         III kategoria – uczniowie szkół średnich, 
   IV kategoria – nauczyciele, rodzice uczniów (amatorzy) – opiekę nad kategorią 

sprawuje Warszawski Dom Kaligrafii 
2.   Zadanie konkursowe polega na pięknym przepisaniu jednego z artykułów 

"Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka"  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). Prosimy o nie podpisywanie prac imieniem 
i nazwiskiem – te dane znajdą się w karcie zgłoszeniowej! 

         Do pracy w osobnej kopercie należy dołączyć: 
o   Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1) 



o   oświadczenie rodziców (opiekunów) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 2). Uczestnicy pełnoletni 
samodzielnie podpisują oświadczenie. 

o   oświadczenie nauczyciela/opiekuna artystycznego o zgodzie na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 3). 

 
BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA 

UDZIAŁ W KONKURSIE. 

 
3.   Kryteria oceny prac: 
         staranność i oryginalność elementów graficznych, 
         płynność pisma i estetyka połączeń literowych, 
         kompozycja pracy, 
         poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, 
         samodzielność pracy, 
         oryginalność ujęcia tematu. 
4.   Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury złożone ze 

specjalistów w dziedzinie kaligrafii. 
5.   Prace konkursowe należy dostarczyć do 17 stycznia 2020 r. do Szkoły 

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

Warszawa. Liczy się data wpływu pracy do placówki. Termin 
jest nieprzekraczalny. 

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

zabezpieczone. 
7.   Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością 

Organizatora. 
8.   Wyniki zostaną podane podczas uroczystego podsumowania konkursu   
w dniu 9 marca 2019 r. oraz na stronie internetowej szkoły: 

https://sp140.edupage.org. 

 

UWAGA ODBIÓR NAGRÓD DLA LAUREATÓW Z 

WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

TYLKO W DNIU WRĘCZENIA TJ 9 MARCA 2020R. 
 

 Postanowienia końcowe: 

1.      Przekazane prace stają się własnością SP 140  i mogą 
być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych. Udział 

w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 
nieodpłatną publikację prac w dowolnej formie.  

2.    Prace dostarczone po terminie lub nie spełniające 

warunków sformułowanych w pkt. 2 nie będą oceniane.  
3.    Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją 

warunków regulaminu. 



4.    Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, bierze 

pełną odpowiedzialność za samodzielność wykonania pracy 

konkursowej.  
5.        Prace niespełniające wymogów konkursowych nie 

będą podlegać ocenie komisji konkursowej. 
6.         Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 
7.      Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu 

wręczenia nagród telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
8.         Złożone do konkursu prace pozostają własnością 

Organizatora. 
9.       Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac 

uczestników konkursu w prasie, w 

Internecie, oraz wykorzystania 

ich w inny sposób w celach 

promocyjnych. 

10.    Organizator zastrzega sobie możliwość 

publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich. 
11.    W sprawach nieuregulowanych regulaminem 

rozstrzygają organizatorzy konkursu. Decyzje podjęte przez 

organizatorów są ostateczne. 

 

 
 


