REGULAMIN
XVIII GMINNEGO DYKTANDA
im. Heleny Brzozowskiej
O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII 2019
1. Organizatorzy
Konkurs organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach pod patronatem Wójta Gminy
Pawłowice.
2. Zasady uczestnictwa
a) W Dyktandzie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli zamieszkali na terenie Gminy
Pawłowice oraz uczniowie szkół z terenu gminy Pawłowice.
b) O przynależności do poszczególnych grup wiekowych decyduje rok urodzenia uczestnika
konkursu:
- grupa młodsza - osoby urodzone w 2004 roku i latach następnych;
- grupa starsza - osoby urodzone w 2003 roku i latach wcześniejszych.
c) W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra lub
licencjata, pracownicy naukowi z tego zakresu oraz zwycięzcy czterech ostatnich edycji
Dyktand, którzy wygrali główną nagrodę w konkursie.
d) Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa. Zgłoszenia udziału w konkursie
można dokonać: osobiście w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu, ul. WP 11 lub
telefonicznie pod nr tel. 32 47 21 036. Termin zgłoszeń upływa 6 listopada 2019 roku.
e) Udział w Dyktandzie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu osobom
biorącym udział w konkursie.
f) Uczestnik, przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystanie wizerunku przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach w celach
organizacyjnych i promocyjnych zgodnie z art.6 ust. 1a) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych). Zgodę w imieniu osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub opiekunowie.
Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku musi zostać dostarczona
najpóźniej w dniu imprezy na formularzu: KARTA ZGŁOSZENIA, który jest załącznikiem
do regulaminu.
3. Jury
Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z dwóch polonistów i kierownika Domu Kultury
w Pawłowicach Osiedlu.

4. Przebieg konkursu
a) Konkurs odbędzie się w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu 9 listopada 2019 r. o godz.
15.00.
b) Wszyscy uczestnicy piszą ten sam tekst dyktanda przygotowanego specjalnie na bieżącą edycję
imprezy.
c) W celu dostosowania tempa pisania do możliwości uczestników, uczniowie klas od I do VI
szkół podstawowych będą pisać tekst dyktanda w osobnym pomieszczeniu.
d) Ocena prac konkursowych następuje w dwóch grupach wiekowych - młodszej i starszej (punkt
2.b regulaminu).
e) Przy wpisywaniu się na listę uczestników w dniu imprezy, należy przedstawić dokument
potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Pawłowice (lub naukę w szkole na terenie
gminy Pawłowice) oraz rok urodzenia.
f) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy
naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać
z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.),
słowników.
g) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wielkimi literami drukowanymi.
h) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
i) Ocenie podlegać będzie zarówno ortografia, jak i interpunkcja.
j) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków
interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy
nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia
muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wielkich liter
drukowanych.
k) W przypadku kilku prac bezbłędnych, lub z tą samą liczbą błędów, organizatorzy zastrzegają
sobie prawo wyłonienia 2-5 finalistów.
l) Finaliści wezmą udział w dogrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.
m) Prace zostaną sprawdzone tego samego dnia.
n) Ogłoszenie wyników odbędzie się w sali ogólnej Domu Kultury około godziny 17.30.
o) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w dniu konkursu przez godzinę
po ogłoszeniu wyników. Po tym terminie prace zostaną zniszczone.
p) Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych
w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN“ pod redakcją Edwarda Polańskiego,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 lub 2006.

5. Nagrody
a) Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymują pamiątkowe dyplomy.
b) Dla osób, które najlepiej napiszą tekst dyktanda, przewidziane są talony upominkowe
w salonach sieci EMPiK, ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach oraz
nagroda główna. Istnieje możliwość przyznania dodatkowych nagród pozaregulaminowych.
O podziale nagród decyduje jury.
c) Nagrody zostaną przyznane laureatom, po zakończeniu ewentualnej dogrywki, 9 listopada
2019 r.
d) Laureaci pierwszych miejsc, oprócz nagrody, otrzymają Puchar Wójta i tytuł Mistrza Ortografii
2019 (w starszej kategorii wiekowej) i Małego Mistrza Ortografii 2019 (w młodszej kategorii
wiekowej).
e) Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie ani zamianie na gotówkę.
6. Postanowienia końcowe
a) Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego
regulaminu.
b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeżeli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia,
przedłużenia, unieważnienia Konkursu lub pewnych jego etapów oraz innego podziału nagród.
c) Nagrody muszą zostać odebrane w dniu konkursu do godz. 19.00. Po tym terminie nagrody
przechodzą na własność organizatora.
d) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni
z udziału w konkursie. W trakcie dyktanda decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby
pilnujące przestrzegania, przez piszących dyktando, postanowień regulaminu.
Załącznik: KARTA ZGŁOSZENIA

