Regulamin konkursu kaligraficznego „Znaki krzaki”
§1
Organizator
1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Centrum Języka i Kultury Chińskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego „Instytut Konfucjusza w Krakowie” (zwane dalej:
organizatorem).
2. Szczegółowe informacje odnośnie konkursu dostępne są u lektorów prowadzących
zajęcia lub w biurze Instytutu - ul. Radziwiłłowska 4; tel. 421-10-61 w godzinach
otwarcia.
§2
Cele konkursu
3. Rozwijanie zainteresowania chińską kaligrafią wśród dzieci i młodzieży.
4. Zwrócenie uwagi na kolejność pisania kresek w znakach oraz ich układ graficzny.
5. Doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego oraz estetycznego pisania
chińskich znaków.
6. Rozwijanie i doskonalenie technik pamięciowych pomagających w nauce pisma
chińskiego.
7. Rozwijanie: wrażliwości estetycznej, cierpliwości i dokładności.

§3
Organizacja i przebieg konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz klas 1-3
gimnazjum.
2. Uczestnicy podzieleni są na dwie kategorie wiekowe: klasy 4-6 szkół podstawowych
oraz 1-3 gimnazjum.
3. Zakres znaków koniecznych do opanowania w każdej z kategorii wiekowych
dostępny jest na stronie organizatora
http://www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl/konkursy/znaki-krzaki
4. Konkurs odbędzie się 11.03.2017r. w siedzibie organizatora (ul. Radziwiłłowska 4).
Godzina zostanie podana na stronie organizatora po zakończeniu rejestracji.
5. Na konkurs uczestnicy mają przynieść ołówki, gumki do mazania oraz temperówki.
6. Konkurs podzielony jest na dwie części. W pierwszej uczestnicy mają za zadanie
zaznaczyć kierunki pisania kresek oraz podać ich ilość w podanych znakach. W drugiej
przepisują podany, dostępny na stronie organizatora tekst.

7. Czas trwania konkursu to 1,5 godz.
8. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora dn.
13.03.2017(www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl) oraz na profilu organizatora na
portalu Facebook (www.facebook.com/instytutkonfucjusza).
§4
Komisja konkursowa
Oceny prac dokona komisja konkursowa składająca się z pracowników
i współpracowników Instytutu Konfucjusza.
§5
Kryteria oceniania prac
1. Oceniane prace podzielone będą na dwie kategorie wiekowe: klasy 4-6 oraz 1-3
gimnazjum.
2. Przy ocenie prac, komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:
- poprawne rozpoznanie ilości oraz kierunków pisania kresek w części I
- estetyka pracy: prawidłowe rozmieszczenie tekstu, proporcjonalność znaków,
poprawność zapisu w części II
§6
Nagrody
1. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody dla 3 pierwszych miejsc.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w postaci gadżetów i zabawek. Każdy
uczestnik konkursu otrzyma dyplom.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień i innego podziału
nagród.
4. Informacja o miejscu i czasie wręczenia naród zostanie podana przy ogłaszaniu
wyników.
§7
Postanowienia końcowe
1. Przekazanie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z wyrażeniem przez
opiekuna prawnego uczestnika zgodny na wykorzystanie i przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu w
tym zamieszczenie jego pracy wraz z wizerunkiem na internetowej stronie Instytutu
oraz profilu na Facebooku.
2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z
uzasadnionych przyczyn.
4. Przekazanie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z wyrażeniem przez
opiekuna prawnego uczestnika zgody na dostosowanie się do niniejszego regulaminu.

