REGULAMIN
ANONIMOWEGO DYKTANDA POWIATOWEGO
ORGANIZATORZY
1. Organizatorem „Anonimowego Dyktanda Powiatowego” o tytuł Wieruszowskiego Mistrza
Ortografii 2018 jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Reymonta w Wieruszowie.
2. Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Wieruszowskiego.
TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA DYKTANDA
1. Dyktando odbędzie się w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W.S. Reymonta
w Wieruszowie.
2. Termin i godzina dyktanda: 10 kwietnia 2018 r., godz. 16.30.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Dyktando ma charakter otwarty. W dyktandzie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku,
z terenu powiatu wieruszowskiego.
3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie Organizatorowi wypełnionego formularza zgłoszenia
lub przesłanie jego skanu w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 r. Formularz jest dostępny na stronie
internetowej www.mgbp-wieruszow.pl.
4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest uzupełnienie części II formularza zgłoszenia
przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
5. Wypełnienie formularza zgłoszenia jest automatycznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika przez organizatora, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883), w zakresie związanym z przeprowadzeniem dyktanda.
6. Wypełniony formularz można dostarczyć:
a) osobiście do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie, ul. Klemensa Wierusza 7-9 ,
98-400 Wieruszów;
b) pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, ul. Klemensa Wierusza
7-9, 98-400 Wieruszów, z dopiskiem na kopercie „Anonimowe Dyktando Powiatowe”;
c) e-mailem, jako skan dokumentu, na adres: biblioteka@mgbp-wieruszow.pl w temacie wiadomości
wpisując „Anonimowe Dyktando Powiatowe”;”.
7. Termin dostarczania zgłoszeń upływa dnia 05 kwietnia maja 2018 r., godz. 17.00
8. Istnieje możliwość zgłoszenia chęci udziału w Dyktandzie w dniu samego dyktanda, pod
warunkiem, że organizator będzie dysponował wolnym miejscem i uczestnik wypełni formularz
zgłoszenia oraz okaże dokument potwierdzający tożsamość.

9. Ilość osób mogących uczestniczyć w dyktandzie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje
kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się do dyktanda zostaną o tym fakcie
poinformowane telefonicznie lub e-mailem.
JURY
1. Powołane jury dokona oceny prac oraz będzie czuwało nad prawidłowym przebiegiem dyktanda.
PRZEBIEG DYKTANDA I OCENA
1. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do dyktanda wylosuje numer, którym będzie
posługiwał się do momentu ogłoszenia wyników. Wylosowany numer uczestnik zapisuje na
kartce, na której będzie pisane dyktando. Wyniki i informacje o liczbie popełnionych błędów
przyporządkowane będą do numeru uczestnika. Nagrody dla zwycięzców wręczone zostaną
uczestnikowi po okazaniu się numerem.
2. Dyktando pisane będzie na oryginalnych kartkach otrzymanych w dniu dyktanda.
3. Podczas dyktanda nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów,
laptopów, pomocy naukowych drukowanych. Nie wolno porozumiewać się z innymi uczestnikami,
ani opuszczać sali.
4. Tekst należy pisać czytelnie i przejrzyście, jednak nie wolno stosować liter drukowanych.
Nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść uczestnika.
5. Poprawki w napisanym tekście należy nanosić skreślając cały wyraz lub znak interpunkcyjny.
6. Ocenie podlega poprawność ortograficzna zapisanego tekstu /z uwzględnieniem pkt. 9/, oraz będą
brane pod uwagę reguły pisowni dotyczące:
- zapisu głosek i ich połączeń
- zapisu wielką i małą litera
- zapisu łącznego bądź rozdzielnego
- stosowania łącznika
7. Przed rozpoczęciem dyktanda tekst zostanie przeczytany w całości.
8. Kolejne zdania będą odczytywane w całości.
9. Nieuwzględniane będą prośby o powtórne przeczytanie tekstu. Każde zdanie dyktowane będzie
tylko jeden raz.
10. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów, organizatorzy policzą w pierwszej
kolejności błędy ortograficzne, a w drugiej interpunkcyjne.
11. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodniczący Jury.
12. Dyktando zostanie sprawdzone po zakończeniu pisania.
13. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 kwietnia 2018 r. ok godz. 18.15 (w zależności od liczby
uczestników.
14. Podstawą ustalania poprawności wersji tekstu dyktanda, będzie: -„Wielki słownik ortograficznofleksyjny” – aut.: B. Janik-Płońska, M. Sas, R. Turczyn, Warszawa 2001, Wydawnictwo „Horyzont”.
NAGRODY
1. Spośród uczestników wyłoniony zostanie Wieruszowski Mistrz Ortografii 2018.
2. Nagrody:
I miejsce – tytuł i statuetka Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 2018, dyplom i nagroda rzeczowa
II miejsce – dyplom i nagroda rzeczowa
III miejsce – dyplom i nagroda rzeczowa

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w dyktandzie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży, delegacji ani noclegów.
3. Wgląd do własnego tekstu dyktanda będzie możliwy po ogłoszeniu wyników tj., 11 kwietnia
do 31 maja 2018 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie.
4. Uczestnik Dyktanda podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez
organizatora w celu: promocji wydarzenia, jego dokumentacji, ewaluacji i statystyki (zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w dyktandzie.
6. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994
r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami) uczestnicy i opiekunowie uczestników
wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku i wizerunku podopiecznego, w formie
fotografii w ramach dokumentacji przebiegu Anonimowego Dyktanda Powiatowego
zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie. Ponadto wyrażają
zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora wizerunku swojej osoby, lub
podopiecznego bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.
7. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium: stron
internetowych, portali społecznościowych organizatora i partnerów, prasy, telewizji, Internetu i
dotyczy wykorzystywania wizerunku mających na celu promocję wydarzenia lub promocję
działalności organizatora.
8. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

