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REGULAMIN KONKURSU KALIGRAFII 

„Nie pazurem, a piórem” 

2021 r. - I edycja 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu Kaligrafii „Nie pazurem, a piórem” jest Biblioteka Zespołu 

Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie. 

 

II. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE 

1. Cele konkursu 

- zwrócenie uwagi na czytelną, płynną i kształtną grafikę pisma, 

- doskonalenie umiejętności kształtnego i pięknego pisania, 

- rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów, 

- rozpowszechnianie sztuki kaligrafii, 

- rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. 

2. Zasady konkursu 

a) Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych. 

b) Zadanie polega na przesłaniu dowolnego tekstu literackiego (wiersza lub fragmentu 

dłuższego utworu) napisanego odręcznym pismem kaligraficznym na papierze formatu A4 oraz 

go ręcznym ozdobieniu go ilustracją lub bordiurą. Prace wraz z wypełnionymi załącznikami 

należy zeskanować i przesłać na adres: katkad.242@edu.erzeszow.pl, w temacie wiadomości 

wpisując „Konkurs Kaligrafii”. 

UWAGA! Oryginały prac i dokumentów należy zachować. 

c) Termin wysyłania prac: do 30 kwietnia. 

d) Kryteria oceniania prac: 

- staranność elementów graficznych, 

- płynność pisma, 

- estetyka połączeń literowych, 

- oryginalność pracy, 

- kompozycja pracy, 

- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, 

- samodzielność. 

e) Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację zwycięskich i wyróżnionych 

prac na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie 

(https://zs2.rzeszow.pl/) i na blogu Biblioteki Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie 
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(http://biblioblogzs2.blogspot.com/), a w wypadku powrotu do nauki stacjonarnej również na 

dostarczenie i prezentację oryginalnych prac na gazetce ściennej w Zespole Szkół nr 2. 

f) Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 

im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie (https://zs2.rzeszow.pl/) i na blogu Biblioteki Zespołu 

Szkół nr 2 (http://biblioblogzs2.blogspot.com/). Szkoły, do których uczęszczają laureaci, 

zostaną powiadomione mailowo lub/i telefonicznie. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 

10 maja 2021 r. W wypadku powrotu do nauczania stacjonarnego odbędzie się uroczysty finał 

w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie w terminie, który zostanie ustalony 

po 10 maja 2021 r. 

g) Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować na adres: 

katkad.242@edu.erzeszow.pl. 

 

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 

(dalej: RODO), informujemy, że: 

- administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza 

Rejtana w Rzeszowie, 

- dane osobowe uczniów będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym 

do prawidłowej realizacji Konkursu (listy uczestników, listy laureatów, materiały zdjęciowe, 

prace i ich autorzy), 

- zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 

16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba 

sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, 

- kategorie wymaganych danych osobowych: imię i nazwisko, szkoła, klasa, wizerunek, praca. 

W wypadku uczniów poniżej 18 roku życia danymi uzupełniającymi będą: imiona i nazwiska 

rodziców (prawnych opiekunów). 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku 

oraz pracy uczestnika. 

http://biblioblogzs2.blogspot.com/
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Załącznik nr 1 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

DO KONKURSU KALIGRAFII „Nie pazurem, a piórem” 

I edycja – 2021 r. 

 

imię i nazwisko ucznia  

klasa  

wiek  

nazwa i adres szkoły  

adres e-mail szkoły  

numer telefonu szkoły  

imię i nazwisko nauczyciela 

zgłaszającego ucznia 

oraz kontakt 

(numer telefonu lub adres e-mail) 
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Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE RODO 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych (RODO) niezbędnych 

do prawidłowej realizacji Konkursu Kaligrafii „Nie pazurem, a piórem”. 

 

 

 

 

………………………………………   …………………………………… 

miejscowość, data        czytelny podpis rodzica 

lub opiekuna prawnego 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

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

 

uczęszczającego do klasy ……………………………… w szkole 

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

 

w Konkursie Kaligrafii „Nie pazurem, a piórem” oraz na publikację jego wizerunku, 

imienia, nazwiska i pracy na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana 

w Rzeszowie oraz na blogu biblioteki szkolnej. Oświadczam, że zapoznałam/em się 

z regulaminem konkursu 

 

 

 

………………………………………   …………………………………… 

miejscowość, data        czytelny podpis 

 

 


