Konkurs Kaligraficzny „Sztuka pisania”
Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Konkursie „Sztuka pisania”.
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 przygodą z kaligrafią, doskonałą zabawą
z piórem w ręce. Macie szansę przekonać się o wyższości odręcznego pisania
nad komputerowym.
Organizatorzy konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach
Krakowska Szkoła Kaligrafii, iluminatorstwa i dziedzin pokrewnych

Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka

REGULAMIN


Rozpowszechnienie sztuki kaligrafii wśród dzieci i młodzieży



Rozwijanie umiejętności pięknego pisania



Doskonalenie umiejętności kształtnego, estetycznego pisma



Uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego



Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów



Ćwiczenie cierpliwości u uczniów



Rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego

Zadaniem uczniów jest napisanie jednego z poniższych tekstów dowolnym
narzędziem (piórem wiecznym, długopisem, brush penem, stalówką w obsadce) na
papierze formatu A4. Teksty mogą być ozdobione (inicjałami, bordiurami, esami
floresami itd.). Do ich wykorzystania można wykorzystać kolorowe pisaki, kredki, farby
plakatowe i akwarele. Nie można korzystać z korektora i dokonywać skreśleń.
Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy,
włożony wysiłek i zaangażowanie, kompozycję pracy, rozmieszczenie tekstu, ortografię,
wykorzystanie historycznych krojów pisma, ogólne wrażenie estetyczne.

 Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy (Cyceron).
 Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem (Cyceron).
 Iść za marzeniami, i znowu iść za marzeniami, i tak zawsze, aż do końca (Joseph
Conrad).

 Dbaj o to, by twoje życie miało zawsze sens (Józef Maria Bocheński).
 Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie (Jan Twardowski).
 W życiu musi być dobrze i niedobrze. Bo jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze (Jan
Twardowski).



Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno – miłować (Jan Paweł II).

 Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali (Jan Paweł II).
 Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu (Jan Paweł II).
 Słowa rzucane na wiatr są jak kamienie, o które inni się potykają (Roman Ingarden).

Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych.
2. Uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej w terminie do dnia
03 grudnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody
rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na udział w Konkursie. Wzór stosownego
oświadczenia znajduje się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do
niniejszego regulaminu. Wyrażenie zgody, o której mowa, jest równoznaczne z akceptacją
wyższych postanowień Regulaminu Konkursu.
5. Udział w Konkursie jest jednorazowy.

