
Regulamin konkursu 

 

Organizator: Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w 

Zamościu, ul Łukasińskiego 8, 22 -400  Zamość, tel. 084 6384351 

wew. 38.     Informacji udziela p. Beata Szczuchniak 

 mail: beata.szczuchniak@ekonomikzamosc.pl  

 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych  

i podstawowych miasta Zamościa i powiatu zamojskiego. 

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, 

• rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, 

• promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół miasta Zamościa  

i powiatu zamojskiego. 

2. Zadanie konkursowe polega na pięknym przepisaniu jednego  

z dołączonych do regulaminu fragmentów literackich oraz ozdobieniu 

tekstu iluminacjami, inicjałem lub bordiurą. 
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➢ 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. 

➢ Do pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (Załącznik nr 1)  

3. Kryteria oceny prac: 

➢ staranność i oryginalność elementów graficznych, 

➢ płynność pisma i estetyka połączeń literowych, 

➢ kompozycja pracy, 

➢ poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, 

➢ błędy graficzne np., niejednolitego pochylenia pisma,  nie 

utrzymywanie się w liniaturze - nie dociąganie do linii, 

wychodzenie poza linie, brak łączenia lub łączenie niewłaściwe, 

➢ błędy obniżające estetykę pisma, np. skreślenia, błędy 

ortograficzne 

➢ samodzielność pracy. 

4. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury. 

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do 30.04.2019 r. do ZSP nr 1  

w Zamościu. 

6. Dostarczone prace muszą być niezgięte, w kopertach, odpowiednio 

zabezpieczone. 

7. Prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością Organizatora. 



8. Wyniki konkursu zostaną umieszczone do 14 .05.2019 r. na stronie 

internetowej szkoły: www.ekonomikzamosc.pl.  

Postanowienia końcowe: 

1. Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, bierze pełną 

odpowiedzialność za samodzielność wykonania pracy 

konkursowej. 

2. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą 

podlegać ocenie komisji konkursowej. 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia 

nagród telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

5. Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac 

uczestników konkursu w prasie, w Internecie, oraz wykorzystania 

ich w inny sposób w celach promocyjnych. 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia do konkursu (Załącznik 1) oraz klauzule zgody 

na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie 

wizerunku (Załącznik 2). 

2. Fragmenty tekstu literackiego do wykaligrafowania. 
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