Młodzieżowy Dom Kultury ,,MURANÓW”
zaprasza
uczniów mazowieckich szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
oraz uczestników zajęć z placówek edukacji pozaszkolnej
do udziału
w IV edycji konkursu literacko-kaligraficznego

,,Słowem malowane, ręcznie kaligrafowane”.

Ręcznego pisania nic nie jest w stanie zastąpić.
Pisanie piórem nie tylko pobudza wyobraźnię i wyrabia charakter,
ale sprzyja ogólnemu rozwojowi młodych osób.
Z wielu badań naukowych i obserwacji wynika, że pisanie odręczne, szczególnie
pisanie piórem wiecznym, przekłada się wprost na nasze życiowe sukcesy.
Ci, którzy pracują nad swoim charakterem pisma, wzmacniają umiejętność
koncentracji, są bardziej kreatywni, kształtują swoją samodyscyplinę,
cierpliwość, pracowitość”.
Źródło: www.ladnepisanie.pl „O Kampanii Pisania Piórem”

Tematyka konkursu (do wyboru):
,,Sprawia mi radość, gdy…”
„Wolność to…”

Koordynator konkursu: Joanna Oleś
e-mail: joles@mdk-muranow.waw.pl

Regulamin konkursu literacko-kaligraficznego

,,Słowem malowane, ręcznie kaligrafowane”
Cele konkursu:
- rozbudzanie twórczości literackiej uczestników,
- wyrabianie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem,
- rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
- rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,
- rozwijanie zainteresowań oraz talentów dzieci i młodzieży,
- kształtowanie poczucia estetyki.
Uczestnicy i opiekunowie:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz placówek kulturalno-oświatowych,
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 ponadpodstawowych.
Temat konkursu (do wyboru):
,,Sprawia mi radość, gdy…”
„Wolność to…”
Zadanie i wymagania konkursowe:
Zadanie konkursowe polega na dokończeniu myśli
w formie wiersza lub refleksji oraz ozdobieniu tekstu iluminacjami, inicjałem lub bordiurą.
Tekst należy napisać piórem na gładkiej białej kartce formatu A4 (jednostronnie)
czarnym lub granatowym atramentem.
Do tworzenia iluminacji, inicjałów i bordiur można użyć kolorowych pisaków.
Nie zezwala się na korzystanie z korektorów lub zmywalnych cienkopisów.
Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia podpisaną przez rodzica
lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1).
Prace powinny być dostarczone niezgięte w kopertach A4, 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 prac:
wartość literacka,
twórczy charakter utworu,
poprawność językowa, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
płynność pisma i estetyka połączeń literowych,
kompozycja pracy,
staranność i oryginalność elementów graficznych,
wykorzystanie możliwości stalówki pióra przy kształtowaniu liter oraz różnicowaniu
grubości kreski.
Terminy:
Prace konkursowe z kartą zgłoszenia należy składać do dnia 22 stycznia 2021 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 LITERACKO-KALIGRAFICZNY ,,Słowem malowane, ręcznie
kaligrafowane”) O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego (22.01.2021r.)

Informacja o laureatach konkursu dostępna będzie na stronie internetowej
Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” (www.mdk-muranow.waw.pl)
od dnia 12 lutego 2021r.
Forma wręczenia nagród będzie zależna od aktualnej sytuacji epidemicznej.
Jeśli niemożliwe będzie zorganizowanie gali wręczenia nagród dnia 18 lutego 2021r. o godzinie 17.30
w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów”, laureaci będą mogli odbierać nagrody
indywidualnie w siedzibie MDK.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków
niniejszego regulaminu.
Konkurs będzie przebiegał z dostosowaniem się do aktualnych wytycznych GIS i MEN.

