
 

REGULAMIN KONKURSU  
„KALIGRAM – BAJKI LA FONTAINE!A” 

XI EDYCJA 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady konkursu „KALIGRAM”. 

2. Organizatorem konkursu jest Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa „La 
Fontaine” w Warszawie, mieszcząca się przy ul. Wandy Rutkiewicz 2. 

3. Konkurs prowadzony jest pod patronatem Wydawnictwa Widnokrąg oraz został ujęty 
na liście konkursów punktowanych w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i 
sportowych (II etap edukacyjny)pod – Kaligram-bajki Lafontaine'a 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół 
podstawowych. 

5. Tematem konkursu jest KALIGRAM. Praca plastyczna polegająca na wykaligrafowaniu 
jednej z bajek, której autorem jest Jean de la Fontaine, a której wersy tworzyłyby 
sylwetkę zwierzęcia, przedmiotu, osoby, rośliny i miałyby związek z tematem utworu. 

6. Celem konkursu jest propagowanie twórczości Jean!a de la Fontaine!a, krzewienie 
kultury pięknego pisania, estetyki, staranności i kreatywności. 

7. WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST: 

Do 04.05.2021 przesłanie pocztą prac lub dostarczenie drogą elektroniczną skanów 
prac wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia na adres Polsko-Francuska 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „La Fontaine”, ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 
Warszawa  

8. HARMONOGRAM KONKURSU: 

I Etap szkolny 

04.04.2022 – rozpoczęcie konkursu w placówkach uczestniczących w konkursie 

04.05.2022 – ostateczna data dostarczenia prac do organizatora konkursu, do godz. 
17.00 

II Etap 

16.05.2022 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac do III etapu 

na www.lafontaine.edu.pl 

III Etap 

31.05.2022 – ogłoszenie wyników na www.lafontaine.edu.pl 

Nagrody, dyplomy oraz zaświadczenia dla laureatów zostaną wysłane drogą 
pocztową. 



9. FORMA PRACY KONKURSOWEJ: 

Należy wykonać:  

• Nigdzie wcześniej niepublikowaną pracę plastyczną, ilustrującą w 
formie kaligramu jedną z bajek, której autorem jest Jean de la Fontaine w 
języku francuskim lub polskim. 

• Praca musi być wykonana w formacie  A3  Papier biały lub czarny 
techniczny.  

• Dopuszczalne techniki: cienkopis, pióro, flamaster. Praca nie może być 
wykonana ołówkiem. 

• Praca musi być czarno-biała. Nie będą akceptowane prace wykonane np. 
niebieskim długopisem lub na kolorowej kartce. 

• Prace bez zgód/oświadczeń będą odrzucone! 

• Pracę można zgłosić na dwa sposoby: 

- Wysyłka pocztą: na rewersie wykonanej pracy należy przykleić kartę 
zgłoszeniową oraz zgodę rodzica (poniżej), prace wysyłane pocztą powinny 
być nadesłane bez oprawy, prace muszą mieć płaską formę 
(dwuwymiarową). 

- Wysyłka elektroniczna: skan pracy musi zostać wysłany tylko i wyłącznie 
na adres kaligram@lafontaine.edu.pl wraz z wypełnioną kartą 
zgłoszeniową i zgodą rodzica (skany prac wysłane na inne adresy pocztowe 
nie będą przyjmowane, dopuszczalna jest forma wysyłania linku lub we 
transferu). 

• Parametry pliku do wysyłki elektronicznej: minimalny rozmiar to 2480px x 
3508px - 300 dpi. (21cm x 29,7 cm - rozdzielczość 300 dpi. 

• Akceptowalne formaty pliku to: .jpg, .kff, .pdf. 

• NAZWA PLIKU: KLASA_IMIE_NAZWISKO.jpg/pdf/kff,  

(np. 4_Katarzyna_Kowalska.jpg) 

• Tytuł maila: Nazwa szkoły, liczba zgłaszanych prac 

• W jednym mailu można zgłosić kilka prac. 

• Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę w konkursie 

10. TRYB PROWADZENIA KONKURSU: 

• Konkurs przebiega w trzech kategoriach wiekowych klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-
VIII. 

• Dyrektor placówki wyznacza opiekuna konkursu odpowiedzialnego za kontakt z 
Organizatorem. 

• Placówka biorąca udział w konkursie organizuje na terenie swojej szkoły „Etap 
szkolny”. 
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• Komisja szkolna pod kierownictwem opiekuna konkursu wybiera po 5 prac na każdą 
kategorię wiekową.  

• Szkoła przesyła pocztą lub mailem na adres: kaligram@lafontaine.edu.pl lub dostarcza 
osobiście maksymalnie 15 prac (łącznie na całą placówkę) do siedziby Organizatora. 

• Komisja powołana przez Organizatora dokona kwalifikacji nadesłanych prac pod 
kątem spełnienia wymogów określonych w pkt. 9 niniejszego Regulaminu. 

• Jury powołane przez Organizatora spośród zakwalifikowanych prac wyłoni w II etapie 
najlepsze prace, następnie w II Etapie Jury wyłoni laureatów. 

• W każdej kategorii wiekowej przewiduje się trzy punktowane miejsca, dla których 
przyznane są nagrody rzeczowe. 

• Organizator zamieści także wirtualną galerię z nagrodzonymi pracami, podpisanymi 
imieniem i nazwą szkoły na stronie internetowej Organizatora. 

• Prace nie są zwracane, przechodzą one na własność Organizatora konkursu i mogą 
zostać wykorzystane na wszelkich polach eksploatacji. 

• W związku z organizacją konkursu (tworzenie list uczestników, ogłoszenie wyników) 
zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych dziecka 
zobowiązany jest wyrazić rodzić lub opiekun prawny dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych Dz.U. Z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

• Laureaci konkursu (miejsca 1-3) uzyskują 3 punkty kuratoryjne w procesie 
rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. 

11. Etapy konkursu: 

I Etap – Etap szkolny 

Wybór prac, które będą reprezentowały daną szkołę. 

II Etap – 1 etap selekcji prac - głosowanie Jury 

Ogłoszenie listy praca zakwalifikowanych do III etapu. 

III Etap – 2 etap selekcji prac - głosowanie Jury 

Ogłoszenie listy laureatów. 

1. Zadaniem Jury jest ocena zakwalifikowanych prac oraz wyłonienia Laureatów 
Konkursu 

2. Jury ocenia prace anonimowo 
3. Jury wybierze i nagrodzi trzy prace w trzech kategoriach wiekowych. 
4. Jury ma prawo przyznać inne nagrody i/lub wyróżnienia w konkursie, a także 

ustanowić nagrody specjalne. 
5. Decyzja Jury jest ostateczna. 
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Wzór karty zgłoszenia uczestnika (Kartę prosimy wypełnić czytelnie: komputerowo lub pismem drukowanym.) 

Kartę należy PRZYKLEIĆ na odwrocie pracy konkursowej lub załączyć skan i przesłać mailem 

Dane uczestnika Konkursu: 

Imię i nazwisko autora pracy:   

Tytuł wykaligrafowanej bajki Jean de La Fontaine: 

………………………………………………….……………………………………………………………….………………………. 

Dane rodzica/opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko:  …………………………………………………..………………..………………..………………..………. 

Email: …………………………………………………… Telefon kontaktowy:………………………………………..… 

Dane szkoły/placówki: 
Nazwa  szkoły (placówki): ……………………………………..…………………………………………..………………… 

Adres szkoły/placówki:…………………………………………..…………………………………………..………………… 

E-mail szkoły/placówki:  …………………………………………..…………………………………………..…………….. 

Oświadczam, że praca została wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.  

                                                   ………………….…………………………………. 
                                                                           (podpis rodzica/opiekuna prawnego)   

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w X edycji konkursu Kaligram organizowanego przez Polsko-Francuską Szkołę 
Podstawową „La Fontaine” 
I.  Wyrażam  zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:  

……………………………….………………….………………uczęszczającego do ……………….…………………………………………… (nazwa i adres szkoły lub adres 
zamieszkania w przypadku zgłoszenia indywidualnego) 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji 
Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych).  
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko, wiek, miejscowość i nazwa szkoły) na stronach 
internetowych i  portalach społecznościach organizatorów Konkursu, w publikacjach dotyczących Konkursu (katalogu), w szczególności 
informujących o  jego wynikach. 
IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy 
konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w  publikacji  okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach 
w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń oraz na przekazanie jej na cel charytatywny wskazany przez 
Organizatora (licytacja lub aukcja internetowa). 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że : 
1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa „La Fontaine”, ul. Wandy 
Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa. 2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez 
okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów Konkursu 
oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 3. Mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i moich, ich sprostowania, 
usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 4. Jeśli uznam, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego 
dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału  dziecka w Konkursie.Oświadczam też, że zapoznałam/em się i akceptuję 
wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

   
…………………………………..………. 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

KLASA: 
WIEK: 


