
II Miejski Konkurs Kaligraficzny „Sztuka pisania” 
 

Szanowni państwo! 
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Miejskim Konkursie Kaligraficznym „Sztuka 

pisania” 
 
 Nasz konkurs adresowany jest do: 

 uczniów szkół podstawowych w kategoriach wiekowych: klasy II-III, IV-VI oraz klasy VII-
VIII (plus gimnazjum) 

 szkoły średnie 
 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 
Istotą i przeslaniem konkursu jest wspieranie rozwoju umiejętności pięknego pisania. Chcemy, by 
nasz konkurs stal się dla uczestników przygodą z kaligrafią, doskonałą zabawą z piórem w ręce. 
 

I. Cele II Miejskiego Konkursu kaligraficznego: 
 rozpowszechnianie sztuki kaligrafii; 
 rozwijanie umiejętności pięknego pisania; 
 doskonalenie umiejętności kształtnego, estetycznego pisania; 
 uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego; 
 rozwijanie zainteresowań i talentów; 
 ćwiczenie cierpliwości; 
 rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego;  

 
II. Formy II Miejskiego Konkursu kaligraficznego: 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które wygrają eliminacje w swoich placówkach. 
Zadaniem uczestników jest napisanie dowolnego tekstu piórem lub długopisem na papierze z 
liniaturą jednostronnie. 

Teksty mogą być ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami itd.). Do ich 
wykonania można wykorzystać kolorowe pisaki. Obowiązuje zakaz używania korektora. 

Prace z oświadczeniem należy złożyć do 30 marca 2019 r. u koordynatora SUTW lub w 
sekretariacie MOK w Siedlcach (ul. Pułaskiego 6). 
 
III. Kryteria oceny prac: 
 staranność i płynność pisma; 
 estetyka; 
 jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego; 
 utrzymywanie się w liniaturze 
 poprawność graficzna, ortograficzna i interpunkcyjna tekstu; 
 oryginalność kroju pisma; 
 czytelność pisma; 
 ogólne walory estetyczne pracy; 

 
 



IV.  Warunki uczestnictwa w II Miejskim Konkursie Kaligraficznym 
1. Wysłanie oświadczeń wraz z pracą do 30 marca 2019 roku pocztą tradycyjną lub złożenie 

osobiście u koordynatora SUTW lub w sekretariacie MOK w Siedlcach (ul. Pułaskiego 6). 
2. Udział w konkursie 11 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w Sali Białej MOK w Siedlcach 
 

Laureaci konkursu o swoim zwycięstwie zostaną poinformowani telefonicznie. Będzie to 
jednoznaczne z zaproszeniem na galę. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie 
się 15 maja o godz. 10.00 w Sali Białej MOK w Siedlcach. 
 
V. Postanowienia końcowe 
  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na 
wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku 
uczestnika na potrzeby konkursu, w tym zamieszczenie jego pracy wraz z wizerunkiem na 
stronie internetowej organizatora. 
Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury. Ich ocena, będąca decyzją 
komisji konkursowej, jest ostateczne. 
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i staja się własnością organizatora. 
 

Organizatorzy: 
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach 

Siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach 

 
 


