
Regulamin III edycji konkursu literackiego 

,,Słowem malowane, ręcznie kaligrafowane” 

 
Cele konkursu: 
      - rozbudzanie twórczości literackiej uczestników, 
       - kształtowanie  umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem,  
       - rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, 
       - rozpowszechnianie sztuki kaligrafii, 
       - rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży, 
       - kształtowanie poczucia estetyki. 
 
Uczestnicy i opiekunowie: 
        Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich    
        oraz placówek kulturalno-oświatowych, instytucji kultury, a także do uczestników  
        indywidualnych. 
        Opiekunem może być nauczyciel, instruktor lub rodzic. 
 
 Kategorie wiekowe 
         Prace konkursowe będą oceniane w trzech grupach wiekowych: 
       - uczniowie klas: III - V szkół  podstawowych, 
       - uczniowie klas VI - VIII szkół  podstawowych, 
       - uczniowie szkół średnich 
 
  Tematy konkursu (do wyboru):                                                                                                             
- ,,Kocham podróże małe i duże.”                                                                                                                               
- „Moje miejsce na Ziemi.”                                                                                                           
- „Jedną drogą Ty, drugą drogą ja…”  
      
   Forma literacka  
     - wiersz 

 
    Terminy                                                                                                                                
Prace konkursowe  (wraz z metryczką) należy składać  do dnia 17 stycznia 2020 r.  
bezpośrednio w sekretariacie  MDK „Muranów”, w godz. 9.00-16.00 lub przesłać na 
adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury ,,Muranów”                                                                                  
im. C.K. Norwida                                                                                                                       

ul. Stawki 10                                                                                                           
00-178 Warszawa 

(z dopiskiem: KONKURS LITERACKI ,,Słowem malowane, ręcznie kaligrafowane”)                               
O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego (17.01.2020 r.) 



Informacja  o laureatach konkursu dostępna będzie na stronie internetowej  
Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” (www.mdk-muranow.waw.pl)                       
od dnia 24 lutego 2020r.  

Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy na galę wręczenia nagród                           
w konkursie dnia 5 marca 2020r. o godzinie 17.30 w sali widowiskowej 
Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” (Warszawa, ul. Stawki 10). 

           Wymagania konkursowe 

 Praca nie może przekraczać jednej strony formatu A- 4. 

 Praca powinna być napisana piórem na gładkim, białym papierze. 

 Praca nie może zawierać ilustracji, elementem zdobniczym mogą być inicjały. 

 Do pracy należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, 
imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna, adres e-mail do kontaktu). 

 Prace muszą być dostarczone niezgięte, w kopertach A- 4, odpowiednio 
zabezpieczone. 

 Rodzic (prawny opiekun) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, tj. 
udostępnianie w materiałach informacyjnych MDK ,,Muranów” prac nadesłanych 
na konkurs (w całości lub we fragmentach), w celach promowania działalności 
organizatora. 

 Nadesłane prace nie będą zwracane autorom po zakończeniu konkursu. 
 
            Kryteria oceny 

 
Pod względem literackim: 
- zgodność utworu z tematyką, 
- twórczy charakter utworu, 
- poprawność językowa, stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna. 
Pod względem graficznym: 
- zachowanie zasad liternictwa w pisowni odręcznej (płynność, poprawne  
połączenia literowe), 
- estetyka, prawidłowe rozmieszczenie tekstu, 
-  wykorzystanie możliwości stalówki pióra przy kształtowaniu liter                             
oraz różnicowaniu grubości kreski. 

           Prace, w których został  użyty  korektor, nie będą oceniane przez jury.  
 

Nadesłanie prac  jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków 
niniejszego regulaminu. 

 
 
 


