
 

REGULAMIN 

INTERNETOWEGO KONKURSU KALIGRAFICZNEGO 

„BAKAŁARZ 2022” 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i nauczycieli, którym trudno dotrzeć na finał 

Konkursu Kaligraficznego BAŁAŁARZ w określonym dniu i do wskazanego miejsca, 

zdecydowaliśmy się, aby w 2022 roku uruchomić wersję internetową konkursu, która pozwoli 

dzieciom z różnych rejonów Polski rozwijać swoje zamiłowanie do pięknego pisania. Oczywiście 

podtrzymujemy tradycyjną formułę konkursu z finałem w Pałacu Młodzieży 

w Nowym Sączu, ale tych, którzy nie mogą wziąć w nim udziału, zachęcamy do skorzystania 

z wersji internetowej, która nie wymaga fizycznej obecności na finale.  

Wystarczy w naszym sklepie internetowym wejść w zakładkę PLIKI ELEKTRONICZNE 

do katalogu BAKAŁARZ, wybrać odpowiednią dla wieku dziecka kartę konkursową i dokonać 

zakupu. Bardzo liczymy na uczciwość uczestników konkursu, bo przecież wszystkim nam leży na 

sercu dobro dziecka i jego właściwy rozwój. Prosimy, aby karta konkursowa była opieczętowana 

pieczęcią szkoły lub parafii i podpisał ją nauczyciel prowadzący ucznia lub rodzic. Zaznaczamy, 

że karty zadań finałowych dla uczestników biorących udział w konkursie online są inne, 

niż dla uczestników biorących udział w finale odbywającym się w Pałacu Młodzieży w Nowym 

Sączu. Po wykonaniu zadań przez dziecko, kartę należy przesłać drogą pocztową na adres: 

Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem BAKAŁARZ. 

Spośród nadesłanych kart Jury konkursowe WYBIERZE NAJSTARANNIEJSZE PRACE 

i również przyzna zaszczytny tytuł BAKAŁARZA i WICEBAKAŁARZA. Dla laureatów 

przewidujemy dyplomy oraz nagrody, które wyślemy pocztą. Osoby, które chcą otrzymać dyplom za 

udział w konkursie, zobowiązane są do przysłania wraz z pracą dodatkowej koperty - zaadresowanej 

na swój adres i z przyklejonym znaczkiem. 

1. Organizatorzy:  

 Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK  

 Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 

2. Cele konkursu: rozpowszechnianie wśród dzieci sztuki kaligrafii, czyli pięknego pisania, 

rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisma, odkrywanie oraz 

rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. 

3. Ocenie podlega: ogólne wrażenie estetyczne, czytelność, ład, prawidłowe rozmieszczenie 

tekstu, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, właściwe łączenie liter, równomierne 

położenie liter. Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów, mazików itp. 

4. Adresaci konkursu: Konkurs adresowany jest do uczniów pierwszego etapu kształcenia, 

czyli klas I – III szkoły podstawowej. Dla każdej klasy zadania przygotowywane są 

oddzielnie, z uwzględnieniem stopnia trudności w danym okresie kształcenia. 

https://sklep.promyczek.pl/pl/c/BAKALARZ/116
https://sklep.promyczek.pl/pl/c/BAKALARZ/116


 
5. Sposób wykonywania prac i nadsyłania do Wydawnictwa: 

Uczestnicy wypełniają jedną Kartę Konkursową przeznaczoną dla klasy do której 

uczęszczają.  

Uczniowie klas pierwszych prace wykonują ołówkiem (najlepiej twardości 2 B), 

drugoklasiści i trzecioklasiści karty zadaniowe uzupełniają piórem na atrament (najlepiej 

w kolorze niebieskim) ze stalówką (nie kulkowe).  

Termin nadsyłania prac: 1 – 30 kwietnia 2022 roku 

Wydawnictwo PROMYCZEK, Pl. Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz 

W ocenie biorą udział tylko oryginalne prace nadesłane na kartach przygotowanych przez 

organizatorów. Nie będą brane pod uwagę skany i fotografie prac. 

7. Finał konkursu: Ogłoszenie wyników nastąpi 10 maja 2022 roku w Pałacu Młodzieży 

w Nowym Sączu, w czasie finału XV Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego 

„BAKAŁARZ 2022”.  

Lista finalistów zostanie umieszczona na stronie internetowej wydawnictwa  

https://www.promyczek.pl/bakalarz oraz Pałacu Młodzieży http://palacmlodziezy.pl/ 

 

Przetwarzanie danych osobowych:  
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Organizator 

Konkursu: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z siedzibą Plac Kolegiacki 4, 

33-300 Nowy Sącz, oraz Pałac Młodzieży w Nowym Sączy, 

z siedzibą Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, które zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom 

realizację uprawnień wynikających z unijnego Rozporządzenia 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.  

2. Dane osobowe przekazane organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników 

Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wyłonienia 

zwycięzców oraz przyznaniu nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.  

3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na 

publikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku: w 

programach telewizyjnych (relacjach z Konkursu), artykułach prasowych, na stronach 

internetowych www.palacmlodziezy.pl www.promyczek.pl oraz na profilach Facebook 

Pałacu Młodzieży i Wydawnictwa „Promyczek” poprzez podpisanie zgody znajdującej się na 

Karcie Zgłoszenia. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych 

osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.  

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie poprzez 

podpisanie Karty zgłoszenia i dołączenia jej do nadsyłanych prac. Brak udzielenia zgody na 

przetwarzania danych uniemożliwi Organizatorowi ocenianie pracy. 

https://www.promyczek.pl/bakalarz
http://palacmlodziezy.pl/

