
Regulamin konkursu powiatowego “Kaligrafia z Janem Brzechwą” 

Organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Okuniewie 

Pod Patronatem Burmistrza Halinowa 

 

Cele konkursu: 

- Rozbudzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie umiejętności pięknego i kształtnego 

pisania; 

- Uwrażliwianie na piękno pisma odręcznego; 

- Rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego; 

- Rozwijanie zainteresowań i talentów poprzez podejmowanie działań twórczych; 

- Rozwijanie szacunku dla tradycji kaligrafii. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu 

powiatu mińskiego. 

2. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

b) uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej 

3. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemne oświadczenie 

(Załącznik ) - zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na udział w konkursie. 

4. Zadanie uczestników polega na pięknym przepisaniu jednego, wyznaczonego 

przez organizatora, wiersza Jana Brzechwy oraz ozdobieniu go inicjałem, 

iluminacjami lub bordiurą: 

a) Uczniowie klas IV-VI do wyboru spośród: Psie smutki, Tańcowała igła z nitką,  

Na wyspach Bergamutach. 

B) Uczniowie klas VII-VIII do wyboru spośród: Na straganie, Pomidor, Kwoka. 

5. Wiersz należy przepisać piórem maczanym, piórem wiecznym, brushpenem  

lub pisakiem kaligraficznym na gładkiej, czystej kartce formatu A4 jednostronnie  

z zachowaniem 2 cm marginesu z lewej i z prawej strony. Prace napisane 

długopisem, cienkopisem lub piórem ścieralnym nie będą brane pod uwagę. 

6. Wiersz powinien być napisany czarnym lub granatowym atramentem. 

7. Do tworzenia iluminacji, inicjałów i bordiur można używać kolorów. 

8. Kryteria oceny prac: 

• płynność i estetyka pisma 

• kompozycja pracy 

• poprawność ortograficzna i interpunkcyjna 

• staranność i oryginalność elementów graficznych 

• oryginalność ujęcia tematu. 



9. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy i zawierać: 

imię i nazwisko ucznia, klasę, pełną nazwę szkoły. 

 

Organizacja konkursów na poszczególnych etapach 

Etap szkolny 

1. Prace powinny być oceniane przez komisje składające się z wybranych nauczycieli. 

2. Komisja wybiera maksymalnie 2 prace w każdej kategorii, które wezmą udział  

w etapie powiatowym. 

3. Zgłoszenie uczestników oraz prace konkursowe należy przesłać na adres: Szkoła 

Podstawowa im. Jana Brzechwy, ul. Szkolna 4, 05-079 Okuniew lub dostarczyć 

osobiście najpóźniej do 3 marca 2023 r.  

Etap powiatowy 

1. Przesłane prace zostaną ocenione przez komisję wybraną przez Organizatora. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 marca 2023r. Na stronie internetowej szkoły: strona 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okuniewie (szkolnastrona.pl) 

3. Rozdanie nagród laureatom nastąpi 29 marca 2023r. W Szkole Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Okuniewie. 

 

 

Koordynator konkursu: 

Marzena Kudelska 

marzena.kudelska@szkolaokuniew.pl  

  

http://szkolaokuniew.szkolnastrona.pl/index.php
http://szkolaokuniew.szkolnastrona.pl/index.php
mailto:marzena.kudelska@szkolaokuniew.pl


Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego 

 

Imię i nazwisko ucznia …......................................................................................................................... 

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

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

Adres mailowy szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Klasa …............ 

 

Oświadczam, że: 

1. Znam i akceptuję Regulamin konkursu powiatowego “Kaligrafia z Janem Brzechwą”; 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie kaligraficznym 

zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Okuniewie; 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego  

do celów związanych z jego udziałem w konkursie w zakresie: imię i nazwisko, klasa, nazwa  

i adres szkoły, praca konkursowa, fakt otrzymania tytułu laureata; 

4. Wyrażam zgodę na publikowanie w celu promocji konkursu wizerunku mojego dziecka/ 

podopiecznego zarejestrowanego w trakcie wykonywania czynności związanych z tym 

konkursem, w tym w czasie uroczystości wręczenia nagród laureatom; 

5. Wyrażam zgodę na publikowanie informacji o wynikach osiąganych przez moje dziecko/ 

podopiecznego w konkursie, w zakresie: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły; 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  związanych z udziałem mojego 

dziecka/ podopiecznego w konkursie; 

7. Zapoznałam/-em się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych mojego 

dziecka/ podopiecznego (oraz moich) w związku z jego udziałem w konkursie – zgodnie z art.. 

13 RODO. 

 

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

Data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:  

1. Administratorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie, adres: ul. Szkolna 4, 05-079 

Okuniew, nr tel.: 22 783 71 24, adres e-mail: szkolaokuniew@halinow.pl.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  

mailto:szkolaokuniew@halinow.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl


3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu szkolnego.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie 

niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie.  

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym 

dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że 

wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również 

podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. Vulcan, hostingodawca strony internetowej. Ponadto 

dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na 

czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu szkolnego.  

7. Ma Pan/Pani prawo: - dostępu do swoich danych osobowych; - sprostowania nieprawidłowych 

danych; - żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 

RODO; - żądania ograniczenia przetwarzania danych; - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 *Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

 

 


