X Jubileuszowy

Powiatowy Konkurs Kaligraficzny
„ I Ty możesz zostać Mistrzem pióra”

Szkoła Podstawowa nr 24
im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie
zaprasza do udziału
w konkursie organizowanym
pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Częstochowy
Dyrektora Delegatury
Kuratorium Oświaty
w Częstochowie
przy merytorycznym wsparciu

Samorządowego
Ośrodka Doskonalenia
w Częstochowie

REGULAMIN
X Jubileuszowego
Powiatowego Konkursu Kaligraficznego
„Czar Kaligraficznych wspomnień”
Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół z terenu miasta Częstochowy oraz
powiatów.
Cele konkursu:
-rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem, rozwijanie,
- rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
- rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,
- uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych,
- rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
- rozwijanie zainteresowań literaturą piękną,
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Kategorie wiekowe:
I kategoria - uczniowie klas 2-3 szkół podstawowych,
II kategoria - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
III kategoria - uczniowie 7-8 klas szkół podstawowych oraz gimnazjów,
IV kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2. Starsi uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać dołączony do regulaminu tekst piórem lub
piórkiem na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie, a uczniowie klas II-III szkół podstawowych
na kartce z zeszytu w trzy linie formatu A-5 jednostronnie (należy użyć tyle kartek, ile zajmie
przepisywany tekst).
Kolor atramentu dowolny.
Każda kategoria ma inny tekst dołączony do regulaminu.
Prace napisane cienkopisami i długopisami zmazywalnymi NIE SPEŁNIAJĄ wymogów
regulaminowych i nie będą brane pod uwagę!
Wymagane jest, żeby teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami nawiązującymi bezpośrednio
do przepisywanego tekstu(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 literowych,
- kompozycja pracy,
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
- samodzielność pracy.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.
4. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 8 prac z każdej kategorii.
5. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
6. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 25.01.2019r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 24, ul.
Hubermana 7, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem „Konkurs kaligraficzny”. Decyduje data stempla
pocztowego.
7. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy i zawierać: imię, nazwisko
ucznia, klasę oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna, pełną nazwę szkoły oraz numer telefonu do szkoły.
8. Prace muszą być przesłane niezgięte, w kopertach A-4,odpowiednio zabezpieczone.
9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.
10. Wyniki konkursu zostaną umieszczone po dniu 07.02.2019r. na stronie internetowej szkoły:
www.sp24.ids.czest.pl

Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące, zgodnie z
załączonymi do regulaminu dokumentami.
2. Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, bierze pełną odpowiedzialność za samodzielność
wykonania pracy konkursowej.
3. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie komisji konkursowej.
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie lub pocztą
elektroniczną.
Teksty do napisania znajdują się w załącznikach regulaminu.
Załącznik nr 1 - uczniowie klas 2 - 3 szkół podstawowych,
Załącznik nr 2 - uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych,
Załącznik nr 3 – uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów,
Załącznik nr 4- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorki konkursu:
Agnieszka Jungowska,
Urszula Stefaniak ,
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie

Iwona Tutak
nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie

…………………………………., dn………………………..
(miejscowość, data)

X Powiatowy Konkurs Kaligraficzny
"I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra "
pod patronatem
Prezydenta Częstochowy i Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie
Karta zgłoszenia
1. Dane Szkoły:
Nazwa: ..............................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................
e-mail: .............................................................. tel.: ........................................................
2. Imię i nazwisko nauczyciela/ nauczycieli, tel. kontaktowy, e-mail:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
3. Imię i nazwisko ucznia, autora pracy, klasa.
…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………
Podpis

……………………………, dn……………………….
Karta zgłoszenia do konkursu
1.

Wyrażam zgodę na mój udział/ na udział mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka/ucznia)

w X Powiatowym Konkursie Kaligraficznym "I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra " ,
(nazwa konkursu)

organizowanym przez Szkołę Podstawową 24 w Częstochowie.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału
w w/w przedsięwzięciu.
3. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej; jej fotografii/ skanowi oraz danych
osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia” do celów związanych bezpośrednio z konkursem i
jego promocją na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do udziału w konkursie.
6. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania.
……………………………………………………..
(Czytelny podpis pełnoletniego ucznia/ rodzica)
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Udzielam Szkole Podstawowej 24 w Częstochowie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania
zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka oraz nieodpłatnej publikacji jego pracy

…………………………………………………………………………………………….……
imię i nazwisko ucznia
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć w trakcie trwania Konkursu kaligraficznego ”I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra” oraz podczas wystawy
pokonkursowej, za pośrednictwem mediów wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Szkołę Podstawową 24 w
Częstochowie działalnością.

……………………………………………
Miejscowość i data

……………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie, ul. Hubermana 7, tel: 34 3643405 , e-mail: sp24@edukacja.czestochowa.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodjs@sod.edu.pl lub nr telefonu: 34 362
51 05 wew. 107
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra” na podstawie
udzielonej zgody do czasu zakończenia procedury konkursowej.

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa
lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie.

Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego
„I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra”
I kategoria wiekowa

– uczniowie klas II-III szkoły podstawowej
Jan Brzechwa - Na Wyspach Begamutach

Na wyspach Bergamutach
Podobno jest kot w butach,
Widziano także osła,
Którego mrówka niosła,
Jest kura samograjka
Znosząca złote jajka,
Na dębach rosną jabłka
W gronostajowych czapkach,
Jest i wieloryb stary,
Co nosi okulary,
Uczone są łososie
W pomidorowym sosie
I tresowane szczury
Na szczycie szklanej góry,
Jest słoń z trąbami dwiema
I tylko… wysp tych nie ma.

Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego
„I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra”
II kategoria wiekowa

– uczniowie klas IV-VI

Jan Brzechwa - AKADEMIA PANA KLEKSA
OSOBLIWOŚCI PANA KLEKSA
Leżeliśmy wówczas wszyscy razem w parku nad stawem i zapisywaliśmy w
zeszytach kumkanie żab. Pan Kleks nauczył nas odróżniać w tym kumkaniu
poszczególne sylaby i okazało się, że można z nich zestawić bardzo ładne wierszyki.
Ja sam na przykład zdołałem zanotować wierszyk następujący:
Księżyc raz odwiedził staw,
Bo miał dużo ważnych spraw.
Zobaczyły go szczupaki:
"Kto to taki? Kto to taki?"
Księżyc na to odrzekł szybko:
"Jestem sobie złotą rybką!"
Słysząc taką pogawędkę,
Rybak złowił go na wędkę,
Dusił całą noc w śmietanie
I zjadł rano na śniadanie.

Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego
„I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra”

III kategoria wiekowa – uczniowie 7-8 klas szkół podstawowych oraz gimnazjów
Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę

Mały Książę wspiął się na wysoką górę. Jedynymi górami, które dotychczas znał, były
sięgające mu kolan wulkany. Wygasły wulkan służył mu jako krzesełko.
"Z tak wysokiej góry jak ta - powiedział sobie - zobaczę od razy całą planetę i
wszystkich ludzi..."
Lecz nie zobaczył nic poza ostrymi skałami.
- Dzień dobry - powiedział na wszelki wypadek.
- Dzień dobry... Dzień dobry... Dzień dobry - odpowiedziało echo.
- Kim jesteście? - spytał Mały Książę.
- Kim jesteście... Kim jesteście... Kim jesteście... - powtórzyło echo.
- Bądźcie mymi przyjaciółmi, jestem samotny - powiedział.
- Jestem samotny... jestem samotny... jestem samotny... - odpowiedziało echo.
"Jakaż to zabawna planeta - pomyślał Mały Książę. - zupełnie sucha, spiczasta i słona,
a ludziom brak fantazji. Powtarzają to, co im się mówi... Na mojej gwiazdce miałem
różę: ona zawsze mówiła pierwsza..."

Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego
„I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra”
IV kategoria wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz
Księga 4 - Dyplomatyka i łowy
Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,
I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem.
Umilkli strzelcy, stali szczwacze zadziwieni
Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni.
Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął,
Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął;
Napełnił wnet, ożywił knieje i dąbrowy,
Jakby psiarnię w nie wpuścił i rozpoczął łowy.
Bo w graniu była łowów historyja krótka:
Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka;
Potem jęki po jękach skomlą: to psów granie;
A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot: to strzelanie.
Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.

