
FAQ konkursu 😉 

1) Kto może wziąć udział w konkursie? 

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski 

2) Czy w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-3? Są tacy zdolni i tak pięknie piszą. 

Nie. 

3) Czy przesyłamy do Was prace tak, jak w poprzednich edycjach? 

Nie.  

• Prace z I etapu zostają w szkołach 

• Prace z II etapu skanujecie i wysyłacie na maila kaligrafiasp140@gmail.com  

• Prace z III etapu uczniowie wykonują u nas, więc nie musicie ich przesyłać 😉 

4) Czy do konkursu trzeba się zapisać? 

Tak, przez formularz https://forms.gle/NS3sgb39iGtNJqTV7  

5) Czym można wykonać pracę? 

• piórem maczanym, 

• piórem wiecznym,  

• brushpenami , 

• pisakami kaligraficznymi , 

• na gładkiej kartce formatu A4 jednostronnie, 

• do tworzenia inicjałów, iluminacji i bordiur można użyć kolorów (flamastrów, markerów, 

bruspenów, kolorowego tuszu) 

6) Iluminacje i bordiury?!?! 

Rysunki i ozdobne ramki 

7) Czy uczniowie mogą użyć długopisu? 

Nie. 

8) A cienkopisu? 

Również nie. 

9) A kredek? 

Jak wyżej – nie. 

10) A co uczniowie piszą? 

• w etapie szkolnym: Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje (Jan 

Paweł II) 

• w etapie wojewódzkim: Nie ma dobrej odpowiedzi na źle postawione pytanie (Stanisław Lem) 

• w etapie ogólnopolskim: „Człowiek żyje tak długo jak długo trwa pamięć o nim” 

11) Czy zeskanowane prace mam podpisać imieniem i nazwiskiem autora? 

§ 8. pkt 4 Przesyłane pliki mogą zostać nazwane JEDYNIE godłem uczestnika. Temat maila: konkurs 

kaligraficzny, NR SZKOŁY, miasto 

12) To skąd będziecie wiedzieli, czyja to praca? 

Bo razem ze skanami przesyłacie nam tabelkę (zał. 4) 

13) Co to jest godło? Jak mam wpisać w tabelkę rysunek? 

Powiedzmy, że godło to taki nick. Czyli np. Zosia Kowalska, która chodzi do klasy 4, wymyśla sobie nick 

„boróweczka”. Ponieważ chodzi do klasy 4, to jest w kategorii wiekowej I. Całe godło to: „Boróweczka, I”  

14) Czy wysyłamy Wam karty zgłoszenia i zgody RODO? 

Nie. Karty zgłoszenia i zgody RODO zostają w waszych placówkach do końca czerwca 2021r. 

15) Czy uczeń może wykonać pracę w domu i mi ją przynieść do oceny? 

Wg regulaminu praca musi zostać wykonana w szkole w obecności komisji  

16) Jak będzie wyglądał III etap ogólnopolski? 

Finaliści (czyli wszyscy, którzy przeszli przez sito I i II etapu) przyjeżdżają do Warszawy. Zabierają ze sobą 

wszystkie przybory, którymi chcą wykonać pracę. Mają 90 minut na wykaligrafowanie i ozdobienie tekstu. 

Po tym czasie jurorzy (kaligrafowie) przejmują prace i je oceniają. Tego samego dnia jest wręczenie nagród 

i dyplomów.  
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