
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

zaprasza do udziału w konkursie organizowanym 
pod patronatem

Burmistrza Miasta Żarów
Leszka Michalaka

w dniu 12 stycznia 2018 w sali widowiskowej GCKiS 
w Żarowie, ul Piastowska 10A

Sponsor konkursu: NOVA Sp. z o.o. w Żarowie

REGULAMIN

KONKURS KALIGRAFII
„MISTRZ PIÓRA – ŻARÓW 2018”

edycja IV

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
oraz osób dorosłych. Odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych i w czterech strefach 
czasowych.

CEL KONKURSU:
– rozbudzenie 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.



WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Kategorie wiekowe:
- godz. 9.00-9.45 - I kategoria – uczniowie klas II-III szkół podstawowych,
- godz. 10.15-11.00 - II kategoria – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
- godz. 11.30-12.30 - III kategoria – uczniowie klasy VII szkół podstawowych oraz 
gimnazjum,
- godz. 16.00-17.00 - IV kategoria – szkoły ponadgimnazjalne oraz osoby dorosłe.

2. Uczestnicy konkursu w kategorii II, III i IV mają za zadanie napisać rozdany przed 
rozpoczęciem konkursu tekst, najlepiej piórem lub piórkiem, na papierze gładkim formatu 
A-4, jednostronnie. Natomiast uczniowie szkół podstawowych klas II-III (kategoria I) na 
kartce z zeszytu w trzy linie formatu A-5, jednostronnie. 
Kolor atramentu dowolny. 
Wskazane jest, żeby teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami, 
bordiurami, miniaturami, itd. Do ich wykonania można wykorzystać kolorowe pisaki.

3. Kryteria oceny prac:
- staranność i oryginalność elementów graficznych,
- płynność pisma i estetyka połączeń liter,
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. 
Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów!

4. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
5. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres: kultura@centrum.zarow.pl, lub doręczyć 

osobiście do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie do dnia 5 stycznia 2018 r. 
Informacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasa lub wiek, 
nazwę szkoły (w przypadku dzieci i młodzieży).

6. Napisane prace podczas konkursu nie podlegają zwrotowi.
7. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie .
8. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej www.centrum.zarow.pl do 

dnia 22.01.2018 r. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 29 stycznia 2018 r. w 
sali widowiskowej GCKiS w Żarowie.

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. Prace nie spełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie komisji 
konkursowej.

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
4. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.centrum.zarow.pl
5. Liczba miejsc jest ograniczona! Zaklasyfikowanie się do konkursu zależy od kolejności 

zgłoszeń.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Koordynator konkursu:
Elżbieta Kulas      
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