I GMINNE DYKTANDO (I NIE TYLKO DYKTANDO)
- Żyraków 2018
o tytuł „Mistrza Słowa Wśród Nas”
pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Żyraków

REGULAMIN KONKURSOWY
1. ORGANIZATORZY:
 Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
 Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie
2. CELE KONKURSU:
 krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny,
 zachęcenie do refleksji i wiedzy o języku ojczystym, do troski o jego czystość,
 stworzenie możliwości sprawdzenia siebie pośród historii i zawiłości polszczyzny.
3. ZAŁOŻENIA KONKURSU:
 Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:
b) I - uczniowie klas II i III gimnazjum oraz VII klasy szkoły podstawowej – placówek z
terenu Gminy Żyraków (nie więcej niż 2 uczniów);
c) II - osoby dorosłe – 2 osobowe drużyny złożone z przedstawicieli instytucji, urzędów,
wydziałów urzędu, firm, organizacji, grup nieformalnych lub rodzin z terenu Gminy
Żyraków.
 Przez konkurs rozumie się wszystkie czynności: od rejestracji, poprzez napisanie
dyktowanego tekstu i udzielenie odpowiedzi na pytania oraz ogłoszenie wyników i
przyznanie dyplomów.
 Stopień trudności jest dla wszystkich uczestników jednakowy.
 Uczestnikami konkursu nie mogą być nauczyciele języka polskiego ani absolwenci
filologii polskiej.
4. TERMIN DYKTANDA:
Dyktando odbędzie się w dn. 21 lutego 2018 r., o godz. 9.00 w Sali Teatralnej Zespołu Szkół
Publicznych w Żyrakowie.
 Uczestnicy wcześniej zgłoszeni, zobowiązani są pojawić się w miejscu konkursu
o godzinie 8:30 w celu rejestracji oraz odebrania materiałów niezbędnych do wzięcia
udziału w I Gminnym Dyktandzie.

5. ZASADY UCZESTNICTWA:
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez Opiekuna każdej ze
szkół formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) – kat. I, wypełnienie formularza
zgłoszeniowego przez instytucję/placówkę/organizację/grupę (załącznik nr II) – kat.
II - i złożenie go (w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2018 r.) w Centrum
Kultury i Promocji w Żyrakowie lub poprzez wysłanie zgłoszenia drogą mailową na
adres: ckipzyrakow@gmail.com.
 Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczniów.
 Każda instytucja/placówka/organizacja lub grupa nieformalna może zgłosić tylko
jedną drużynę 2-osobową.
 Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
 Uczestnik, przystępując do Konkursu i podając swoje dane osobowe, tym samym
wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 Każdy z uczestników konkursu udziela nieodwołalnej zgody w rozumieniu
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie
swojego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie.
6. JURY:
● Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa powołane przez Organizatorów
5- osobowe Jury. W przypadku większej niż zakładana liczby uczestników, liczebność
Jury zostanie zwiększona
● Jury zobowiązuje się do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
● Jury na podstawie wyników konkursu ustala listę laureatów (I, II, III miejsce,
ewentualnie wyróżnienia).
● Członkowie Jury zajmują się w szczególności prawidłowym przebiegiem
dyktanda, ustaleniem wyników dyktanda i pozostałych zadań oraz ogłoszeniem listy
nagrodzonych. Jury ma prawo do wiążącej wykładni postanowień niniejszego
Regulaminu i rozstrzygania sporów związanych z przebiegiemkonkursu.
● Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z konkursu uczestnika, który naruszył
postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. PRZEBIEG DYKTANDA:
8.00 – 8.45 – Rejestracja uczestników
9.00 – Otwarcie Konkursu i Powitanie uczestników
9.05 – Omówienie spraw organizacyjnych
9.10 –10.00 – Dyktando i pozostałe zadania z konkursu
10.00 – 11.00 – Sprawdzanie prac/Poczęstunek
11.20 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
11.40 – Zakończenie Konkursu
Pozostałe postanowienia
 Tekst dyktanda wraz z zadaniami z zakresu poprawności i historii języka został
przygotowany przez polonistę, w oparciu o zasady pisowni i interpunkcji zawarte
w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, pod red. Edwarda Polańskiego, Warszawa
2003. Tekst dyktanda i pozostałe zadania konkursu nie zostaną ujawnione
aż do chwili rozpoczęcia konkursu.

 Dyktando pisane będzie na oryginalnych kartkach, podpisanych indywidualnym
kodem uczestnika/drużyn, otrzymanych w trakcie rejestracji dokonanej w dniu
konkursu.
 Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych,
porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac,
korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy,
laptopy, słowniki itp.).
 Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność pisowni: ortograficzna i interpunkcyjna.
 Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
 Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie
rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być
wyraźnie zaznaczone. W poprawkach także nie wolno używać liter drukowanych.
 Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez
organizatorów po zakończeniu imprezy.
 Podczas Dyktanda tekst zostanie:
- dwukrotnie odczytany w całości,
- dyktowany zdanie po zdaniu (przed przejściem do kolejnego zdania będzie
zadane pytanie o ewentualne powtórzenie zdania wcześniej odczytanego).
 Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników dyktand nie będzie można wyłonić
zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów),
organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki finałowej.
8. ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
Jury ocenia poprawność ortograficzną dyktanda zgodnie z następującymi kryteriami:
 za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od określonej
maksymalnej liczby 40 punktów wg zasady:
 błąd I stopnia - 1 pkt;
 błąd II stopnia - 1/2 pkt.
 za błędy I stopnia uważa się pisownię rz - ż, ó - u, h - ch, pisownię "nie"
z czasownikami; pisownię wyrazów wielką literą, opuszczenie wyrazu.
 błędy II stopnia to inne błędy, np.: ą, ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone
pojedyncze litery, przestawienie wyrazów w zdaniu, zniekształcone końcówki wyrazów,
pisownia "nie" z przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami, itp.
 dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu I stopnia.

9. NAGRODY:
 W każdej kategorii będą przyznawane nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca
lub za ewentualne wyróżnienia.
 Osoby nagrodzone w konkursie będą zobowiązane do podpisania protokołu odbioru
nagród.
 Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród zwycięzcy Dyktanda i osobom
wyróżnionym odbędzie się w tym samym dniu.
 Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.
 Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przesunięcia
unieważnienia, odwołania konkursu lub pewnych jego etapów.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej
z konkursu i wykorzystania jej w celach promocyjnych i reklamowych.
 Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną
wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie pisania dyktanda decyzję
o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez uczestników
konkursu postanowień Regulaminu.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

