R EG U LAM IN K O N K U R SU
„ K ALIG R AM 2014”
ED Y C JA I

1. Organizatorem konkursu "Kaligram 2014" są Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu oraz Polskie Stowarzyszenie - Europa
Języków i Kultur.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
3. Konkurs polega na własnoręcznym wykonaniu kaligramu - pracy plastycznej
polegającej na wykaligrafowaniu utworu poetyckiego, którego wersy
tworzyłyby postać lub przedmiot związany tematycznie z utworem.
4. Tegoroczna edycja konkursu będzie dotyczyła poezji francuskojęzycznej
poświęconej miłości.
5. Celem konkursu jest propagowanie literatury oraz krajów
francuskojęzycznych, krzewienie estetyki pisma, staranności kaligrafii
i kreatywności.
6. Konkurs odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:
- do 20.10.2014 r. zgłaszanie
m.sokolowska.lo1@gmail.com;

udziału

w

konkursie

na

adres:

- przesłanie lub dostarczenie osobiście prac wraz z załączoną kartą zgłoszenia
dostępną na stronie www.zso1raciborz.pl do 30.11.2014 na adres:
ZSO nr 1 ul. Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz;
- 03.12.2014 r. posiedzenie komisji oceniającej prace;
- 05.12.2014 r. ogłoszenie wyników na stronie www.zso1raciborz.pl
7. Wymogi techniczne pracy:

- prace powinny być wykonane techniką płaską, w formacie A4, na białym
papierze typu blok techniczny, brystol, przy użyciu: cienkopisu, pióra bądź
flamastra w kolorze czarnym;
- prace powinny być wykonane własnoręcznie oraz nigdy wcześniej
niepublikowane czy wykorzystywane w konkursach;
- do konkursu będą przyjmowane tylko prace opisane na odwrocie wg wzoru
(Załącznik nr 1): imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa oraz szkoła,
adres email lub telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, tytuł i autor
ilustrowanego utworu;
- do pracy należy dołączyć również zgodę rodzica (Załącznik nr 2);
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę;
8. Wymogi językowe pracy:
- kaligram powinien być ilustracją utworu poetyckiego w języku francuskim
poświęconego miłości.
9. Komisja konkursowa:
- wybierze i nagrodzi spośród nadesłanych prac trzy najlepsze w kategorii
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych;
- prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie organizowanej przez
ZSO nr 1 w Raciborzu
- zachowuje wszystkie prace i ma prawo wykorzystać je do różnych działań
promocyjnych;
10. Decyzja jury jest ostateczna.
11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
dziecka w celach konkursowych zobowiązany jest wyrazić jego rodzic lub
opiekun prawny.

Załącznik nr 1:
Karta zgłoszenia do konkursu "Kaligram 2014" - edycja I (prosimy umieścić na
odwrocie pracy):

..........................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, wiek, klasa

..........................................................................................................................................................................
nazwa szkoły, tel./e-mail
..........................................................................................................................................................................
imię i nazwisko nauczyciela

..........................................................................................................................................................................
tytuł i autor ilustrowanego utworu poetyckiego

Załącznik nr 2:
ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA AUTORA PRACY
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu plastycznego
"Kaligram 2014 - edycja I" i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
publikację danych osobowych mojego syna/córki w postaci imienia i nazwiska w celach
konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.). Wyrażam również zgodę na publikację
pracy plastycznej podczas wystawy prac przygotowanej przez ZSO nr 1 w Raciborzu.

………………………………………………….
imię i nazwisko autora pracy
………………………
Miejscowość i data

………………………….
Podpis rodzica/opiekuna

