
 

REGULAMIN 

II Warszawskiego Konkursu Kaligraficznego 

Kaligraf 2019 

„Geniusz z Mediolanu” 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. 

Wilgi 19. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu 

miasta stołecznego Warszawy. 

 

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 warszawskich szkół podstawowych  

i średnich.  

Kategorie wiekowe:  

 I kategoria - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,  

 II kategoria – uczniowie klas VII - VIII SP oraz 3 gimnazjum, 

 III kategoria – uczniowie szkół średnich. 

2. Zadanie konkursowe polega na pięknym przepisaniu jednego z cytatów Leonarda 

da Vinci 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 15 stycznia 2019 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 8 

marca 2019 r. oraz na stronie internetowej szkoły: https://sp140.edupage.org. 

 

UWAGA! ODBIÓR NAGRÓD TYLKO W DNIU WRĘCZENIA – 8 MARCA 2019 ROKU 

 

 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.  
 

 

Załączniki: 

 

1. Karta zgłoszenia do konkursu. 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna  

artystycznego konkursu. 



Załącznik nr 1 

………………………………………………….. 

         (Pieczęć szkoły)                                       

 

 

Karta  zgłoszenia ucznia  
do II Warszawskiego Konkursu Kaligraficznego Kaligraf 2019 

 „Geniusz z Mediolanu” 
 

 

1. Imię (imiona) ucznia .................................................................………………..........., 

 

2. Nazwisko ucznia  …………………………………………………………………………………… 

 

3. Godło (podpis pod pracą)    ……………………………………………………………………… 

 

4. Klasa………. ………………………………………………………………………………………… 

 

5. Nazwa szkoły ….................................................................................…………………  

 

6. Adres szkoły .....................................................................................………………… 

 

7. imię i nazwisko opiekuna artystycznego 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Kontakt do szkoły/ opiekuna …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Podpis opiekuna artystycznego 

 

 



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka  

w  II Warszawskim Konkursie Kaligraficznym „Kaligraf”  

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego,  

przy. ul. Wilgi 19, 04-831 w Warszawie 

 

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: 

 
 

...........................................................................................................................  

imię i nazwisko , wiek  

 

..........................................................................................................................  

nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia) 

 

...........................................................................................................................  

dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres  

 

 

II. Wyrażam zgodę   na przetwarzanie przez organizator w Konkursu danyc  osobowyc  mojego dziecka oraz moich danych  

w celac  wynikającyc  z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie oc rony os b fizycznyc  w związku z przetwarzaniem danyc  osobowyc  i w sprawie swobodnego przepływu 

takic  danyc  oraz uc ylenia dyrektywy 95/46/WE (og lne rozporządzenie o oc ronie danyc ).  

 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danyc  osobowyc  mojego dziecka na stronac  internetowyc  i profilac  w portalac  

społecznościowyc  organizator w Konkursu w publikacjac  dotyczącyc  Konkursu, w szczeg lności informującyc  o jego wynikac .  

 

IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy 

konkursowej, w materiałac  promocyjnyc  związanyc  z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronac  internetowyc  i profilac  

w portalac  społecznościowyc  organizator w oraz w innyc  formac  utrwaleń.  

 

V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku 

otrzymania wyr żnienia w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczeg lności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, 

danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej SP140. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 
 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:  

1. Administratorem moic  danyc  osobowyc  będzie Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego, przy ul. Wilgi 19, 04-831 w Warszawie  

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Og lnego  

o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przec owywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji  

i podsumowania na stronac  internetowyc  i mediac  społecznościowyc  organizator w Konkursu oraz przez okres wynikający z przepis w prawa.  

3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

4. Mam prawo dostępu do treści swoic  danyc , ic  sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ic  przetwarzania.  

5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Oc rony Danyc  

Osobowych.  

6. Moje dane nie będą przetwarzane w spos b zautomatyzowany, w tym r wnież w formie profilowania.  

7. Podanie danyc  osobowyc  jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.  

 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

 

 

 ..............................................................................................     ……………………………………….  
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika Konkursu    data 

  



Załącznik nr 3 

ZGODA / OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA 

W związku z II Warszawskim Konkursie Kaligraficznym „Kaligraf”  

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego,  

przy. ul. Wilgi 19, 04-831 w Warszawie 

 

I. Moje dane osobowe:  

 

...........................................................................................................................  

imię i nazwisko  

 

...........................................................................................................................  

nazwa i adres szkoły  

 

...........................................................................................................................  

dane kontaktowe: telefon, e-mail  

 

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizator w Konkursu moic  danyc  osobowyc , w celac  wynikającyc   

z organizacji Konkursu (jako nauczyciela/opiekuna), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oc rony os b fizycznyc , w związku z przetwarzaniem danyc  osobowyc   

i w sprawie swobodnego przepływu takic  danyc  oraz uc ylenia dyrektywy 95/46/WE (og lne rozporządzenie o oc ronie 

danych).  

  

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moic  danyc  osobowyc  (imię, nazwisko, adres szkoły) na stronac  internetowyc   

i profilac  w portalac  społecznościowyc  organizator w Konkursu w publikacjac  dotyczącyc  Konkursu, w szczeg lności 

informującyc  o jego wynikac .  

 

IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy w szczeg lności wykorzystania 

wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika 

konkursu w  publikacji na stronie internetowej SP140. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:  

1. Administratorem moich danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego, przy ul. Wilgi 19, 04-831  

w Warszawie 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Og lnego  

o Oc ronie Danyc  Osobowyc  (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przec owywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji  

i podsumowania na stronac  internetowyc  i mediac  społecznościowyc  organizator w Konkursu oraz przez okres wynikający z przepis w 

prawa.  

3. Podstawą do przetwarzania moic  danyc  osobowyc  jest zgoda na przetwarzanie danyc  osobowyc .  

4. Mam prawo dostępu do treści swoic  danyc , ic  sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ic  przetwarzania.  

5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Oc rony 

Danych Osobowych.  

6. Moje dane nie będą przetwarzane w spos b zautomatyzowany, w tym r wnież w formie profilowania.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.  

 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

 

 ..............................................................................................    ……………………………………….  

Czytelny podpis Nauczyciela        data 

 


