
BIBLIOTEKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W POLICACH 
FILIA NOVA 

ul. Bankowa 5B/U9; 72-010 Police 
tel. 91 317 01 92 

 

REGULAMIN    

II Powiatowego Konkursu Pięknego Pisania  

„O Dyrektorskie pióro”  

pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach  

ogłoszonego w ramach Dnia Pisma Ręcznego  
obchodzonego 23 stycznia każdego roku. 

 

 

ORGANIZATORZY 

Organizatorem Powiatowego Konkursu Pięknego Pisania „O Dyrektorskie Pióro” jest Biblioteka  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach – Filia Nova. Zasięg konkursu obejmuje teren powiatu polickiego. 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach. 

 

CELE  KONKURSU 

 doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania, 

 motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma, 

 zachęcenie do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej  

i ortograficznej, 

 propagowanie twórczości wybranego przez uczestnika twórcy i określonej tematyki (tematykę 
określa Organizator). 
 

 

 
Tematyka II edycji Konkursu Pięknego Pisania  

„O Dyrektorskie pióro”: 
 

„Przyjaźń niejedno ma imię…” 
 

 

 



 

ZASADY UCZESTNICTWA 

Kto może wziąć udział w konkursie?    
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu powiatu polickiego.  

 
Co należy zrobić?  

1. Przemyśleć tematykę określoną przez Organizatora. 
2. Wybrać autora, którego twórczość  chcielibyście wykorzystać. 
3. Napisać odręcznie tekst na gładkim, białym papierze o formacie A4 (orientacja strony dowolna), 

posługując się wybraną techniką (pióro, długopis, ołówek). 
4. W prawym dolnym rogu strony umieścić imię i nazwisko autora utworu literackiego oraz jego tytuł. 

 
O czym nie wolno zapomnieć? 

1. Praca musi zawierać minimum 18 wersów (może być ich więcej). 
2. Dopuszczalne są autorskie ilustracje, ornamenty czy ozdobniki (np. ozdobna pierwsza litera wersu). 
3. Prace powinny być na odwrocie  podpisane pseudonimem . Dane osobowe w postaci  imienia, 

nazwiska, klasy oraz szkoły uczestnik poda w KARCIE ZGŁOSZENIA.   
4. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do Organizatora wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA  

( Załącznik nr 1 do Regulaminu). 
5. Prace konkursowe oraz wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do Filii Novej  

w Policach lub przesłać listownie na adres:  

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej – Curie 
Filia Nova 

ul. Bankowa 5B /U9, 72-010 Police 
 

z dopiskiem  Powiatowy Konkurs Pięknego Pisania „O Dyrektorskie pióro” 

             w terminie do  13.03.2020 r. 
 

Jakie będą kryteria oceny pracy?   Jury konkursowe oceniać będzie: 
 czytelne, równe pismo, 
 estetykę wykonania ( prace czyste, bez śladów jakichkolwiek zabrudzeń), 
 proporcje i właściwe rozmieszczenie tekstu na stronie (marginesy, odstępy między wersami), 
 dobór tekstu, który powinien nawiązywać do tematyki konkursu. 

Kto oceni prace?   Jury, któremu przewodniczyć będzie Dyrektor Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Policach. 
 
Jaką nagrodę przewidział Organizator?  Nagrodą dla laureata konkursu będzie „Dyrektorskie pióro” 
 
Kiedy nastąpi ogłoszenie wyników? Finał konkursu przewidziany jest na 27.03.2020 r. – godz. 11.00 
 
Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Ługiewicz – kierownik Filii Novej: tel. (91) 317 01 92, email: 

filia.nova@wp.pl 

 

 

 

  


