Regulamin konkursu kaligraficznego „BAKAŁARZ 2018”
1. Organizatorzy: Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej
PROMYCZEK i Pałac Młodzieży w Nowym Sączu. Partnerami konkursu są: Muzeum
Okręgowe w Nowym Sączu, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania OPOKA ze
Starego Sącza oraz Fundacja Chronić Dobro Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.
Organizator przygotowuje karty z zadaniami konkursowymi, które będą
zamieszczane w „Promyczku Dobra” od października 2017 r. do lutego 2018r.
2. Cele konkursu: rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli pięknego
pisania, rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisma,
odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.
3. Ocenie podlega: ogólne wrażenie estetyczne, czytelność, ład, prawidłowe
rozmieszczenie tekstu, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, właściwe łączenie
liter, równomierne położenie liter.
Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów, mazików itp.
4. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów pierwszego etapu kształcenia, czyli klas I – III
szkoły podstawowej. Dla każdej klasy zadania przygotowywane są oddzielnie,
z uwzględnieniem stopnia trudności w danym okresie kształcenia.
5. Sposób wykonywania prac i nadsyłania do wydawnictwa:
Uczniowie klas pierwszych prace wykonują ołówkiem (najlepiej twardości 2 B),
drugoklasiści i trzecioklasiści karty zadaniowe uzupełniają piórem na atrament ze
stalówką (nie kulkowe). Mile widziany atrament koloru niebieskiego. Takie same
zasady obowiązywać będą na finale konkursu BAKAŁARZ.
Wykonane zadania uczestnicy przesyłają lub dostarczają do redakcji.
W eliminacjach do finału biorą udział prace nadesłane tylko na kartach oryginalnych z
zamieszczonym logiem konkursu kaligraficznego BAKAŁARZ (kopie ksero i
wydruki nie będą oceniane).
6. Przebieg konkursu:
Konkurs przebiega w dwóch etapach. I etap – biorą w nim udział wszyscy, którzy
nadeślą prace na konkurs. /Termin nadsyłania prac z I etapu upływa 12 marca 2018
roku./
II etap – to finał ogólnopolski, w którym biorą udział osoby, wybrane przez jury
konkursowe na podstawie oceny nadesłanych prac z I etapu. Ich nazwisko znajdzie się
na liście uczestników finału konkursu, która zostanie zamieszczona na stronie
internetowej www.promyczek.pl/konkursy najpóźniej do 26.03.2018 r. Finaliści mają
obowiązek potwierdzić swój udział w konkursie telefonicznie (18 4434400;
184421000) lub meilowo na adres: bakalarz@promyczek.pl .

7. Finał konkursu
Finał konkursu w roku 2018 odbędzie się w niezwykłym klimacie Opactwa
Benedyktynów w Tyńcu k/ Krakowa w dniu 19.04.2018 r. (czwartek). Uroczyste
rozpoczęcie w kościele klasztornym o godz. 11.00.
Uczestnicy finału docierają do klasztoru na własny koszt i nie ponoszą żadnych
dodatkowych kosztów związanych z pobytem. Na finał konkursu należy zabrać ze
sobą niezbędne przybory do pisania.
Adres: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu,
ul. Benedyktyńska 37,
30 - 398 Kraków
Na napisanie zadania konkursowego przewidziane jest 45 minut i tradycyjnie
rozpoczynają pierwszoklasiści, w tym czasie uczniowie klas 2 mają spotkanie
z organizatorami, a trzecioklasiści zwiedzają Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przewidziane jest około 14.30

