
Regulamin Konkursu Kaligraficznego 

Zapomniana sztuka pięknego pisania 
 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego  
w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu wraz z Filiami w: Łasku, Pajęcznie, 
Poddębicach, Wieluniu, Wieruszowie i Zduńskiej Woli. 

2. Celem konkursu jest: 

 rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród uczniów 

 rozwijanie umiejętności pięknego pisania piórem 

 rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego 

 uwrażliwiania na piękno pisma odręcznego 

 zasygnalizowanie postaci patronów roku 2022 

 Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach klasy 
I-III i IV - VIII. Przedsięwzięcie ma zasięg międzypowiatowy. 

4. Przedmiotem konkursu jest wykaligrafowanie jednego z zaproponowanych przez 
organizatora tekstu dla uczniów klas IV-VIII. (teksty w załączniku), a dla uczniów klas  
I-III wykaligrafowanie jednego z zaproponowanych nazwisk patronów roku 2022 

5. Prace muszą być samodzielne, indywidualne i niepublikowane nigdzie wcześniej. 
6. Praca powinna być wykonana wiecznym piórem (kolor atramentu i szerokość stalówki 

dowolna) na gładkim papierze formatu A4. 
Dopuszcza się wkomponowanie wszelkich ozdobników do tekstu oraz ilustracji zależnie od 
inwencji twórczej ucznia. 

7. Prace powinny zawierać na odwrocie następujące dane: 

 imię i nazwisko autora 

 nazwę i adres szkoły, klasę 

 imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna 
8. Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne  

z wyrażeniem przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie. 
9. Każdy uczestnik powinien złożyć tylko jedną pracę w siedzibie CRE WŁ w Sieradzu 

Biblioteka Pedagogiczna do 12.02.2022 r. lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu 
Biblioteka Pedagogiczna 

98-200 Sieradz ul. Jagiellońska 2 
z dopiskiem na kopercie KONKURS 

10. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 12.02.2022r. nie będą rozpatrywane. 
11. Oceny prac dokona komisja konkursowa w składzie: przewodniczący Maria Szymańska, 

członkowie Marzanna Wróbel, Elżbieta Kowalska 
12. Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:   

 spełnienie wymogów formalnych, 

 poziom artystyczny pracy, 

 oryginalność kroju pisma, 

 rozwiązania kompozycyjne. 



13. Dla laureatów Organizator ufundował dyplomy i nagrody rzeczowe. 
14. Informacja o wynikach konkursu, terminie i sposobie wręczenia nagród zostanie 

zamieszczona na stronie Biblioteki, laureaci zostaną również poinformowani telefonicznie. 
15. Prac nadesłanych nie zwraca się. 
16. Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji prac na wystawie 

pokonkursowej i opublikowania ich na stronie internetowej CRE WŁ w Sieradzu Biblioteki 
Pedagogicznej                 

17. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na stronie 
internetowej CRE WŁ w Sieradzu Biblioteki Pedagogicznej i w lokalnej prasie. 

18. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy 
i przyznania nagrody. 

19. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie pytania kierować 
należy na adres: czytelnia@bpsieradz.pl lub pod nr telefonu 43 822 31 64 

20. Przetwarzanie danych osobowych: 
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku 

jako uczestnika Konkursu na stronie Organizatora www.bpsieradz.pl, oraz na fanpage’u 
Organizatora 

2. W celu uczestnictwa w Konkursie konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika, jak  
i opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych  
z uczestnictwem w Konkursie, wyłonieniem zwycięzców Konkursu, jak również w celach 
sprawozdawczych. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. 

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: 
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 
wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 
Łódzkiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu 
W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) pod adresem email: iodo@wodnsieradz.edu.pl 
lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem Inspektor 
Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom  
CRE WŁ w Sieradzu Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. 
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres 3 miesięcy. 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych. 
W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, 
tj. nie będą one podlegały profilowaniu. 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych 


