
Regulamin Dyktanda Bibliotecznego „Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

1. ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w 

Tarnowskich Górach ul. Zamkowa 5

2. CELE DYKTANDA:

Uczczenie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny,

Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych,

Podejmowanie współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach”.

3.MIEJSCE PRZEPROWADZENIA DYKTANDA

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

ul. Zamkowa 5

4. TERMIN I GODZINA PRZEPROWADZENIA DYKTANDA

22.02.2018 r. (czwartek) godz. 17.00

Uczestników prosimy o przybycie 30 minut przed rozpoczęciem Dyktanda

5. ZAŁOŻENIA DYKTANDA:

Dyktando ma charakter otwarty i edukacyjny. Uczestnicy będą ubiegać się o tytuł 

BIBLIOTECZNEGO MISTRZA ORTOGRAFII.

Konkurs jest adresowany do wszystkim chętnych bez względu na płeć, wykształcenie, 

status społeczny itp., za wyjątkiem pracowników MBP w Tarnowskich Górach i ich rodzin.

Uczestnikami Dyktanda mogą być osoby pełnoletnie, które w dniu składania zgłoszenia 

mają ukończone 18 lat

Liczba uczestników ograniczona do 30 osób



6. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać wypełniając formularz, który stanowi 

załącznik do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz należy przekazać 

organizatorowi:

- listownie na adres organizatora (Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza, 

ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry) z dopiskiem na kopercie „Dyktando 

Biblioteczne”.

- osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza  w   

Tarnowskich Górach , ul. Zamkowa 5.

- skan kompletnie wypełnionego zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres 

promocja@biblioteka.tgory.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 lutego 2018 r.

Ilość osób mogących uczestniczyć w konkursie jest ograniczona. Decyduje kolejność 

zgłoszeń

7. JURY

Oceny prac konkursowych dokona Jury pod przewodnictwem prof. Jerzego Paszka

Ponadto Jury będzie czuwać nad: prawidłowym przebiegiem Dyktanda, prawidłową 

interpretacją postanowień niniejszego regulaminu, rozstrzyganiem ewentualnych sporów 

związanych z przebiegiem Dyktanda. Jury ogłosi również listy nagrodzonych.

Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności w czasie oceniania prac.

8. PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY:

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 ortograficzna, jak i interpunkcyjna



Za każdy błąd ortograficzny uczestnik otrzyma 1 pkt karny.

Za każdy błąd interpunkcyjny uczestnik otrzyma 0,5 pkt karnego.

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.

Tytuł BIBLIOTECZNEGO MISTRZA ORTOGRAFII zostanie przyznany uczestnikowi, który 

napisze tekst bezbłędnie. W przypadku braku takiej osoby tytuł otrzyma uczestnik, który 

popełni najmniej błędów. Jeżeli będzie kilka prac napisanych poprawnie lub kilka z taką 

samą liczbą błędów, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w 

celu wyłonienia jednej osoby.

Wgląd do własnej pracy będzie możliwy po ogłoszeniu wyników przez okres 5 dni.

Tekst dyktanda zostanie przeczytany najpierw w całości, następnie każde zdanie zostanie 

odczytanie dwukrotnie. Na koniec tekst zostanie odczytany ponownie w całości, po czym 

każdy z uczestników będzie miał 3 min. na poprawienie ewentualnych błędów.

Nad przebiegiem dyktanda będzie czuwać Jury.

9. NAGRODY:

Nagrody zostaną przyznane za 3 pierwsze miejsca.

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w Dyktandzie jest dobrowolny, bezpłatny i oznacza akceptację zapisów niniejszego

regulaminu.

Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży, delegacji ani noclegów.

Uczestnik Dyktanda, przystępując do konkursu, podając swoje dane osobowe, wyraża 

zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora w celu: promocji przedsięwzięcia, jego 

dokumentacji, ewaluacji i statystyki dotyczącej konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie 



danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. - tekst jednolity: DZ.U. 2016, poz. 922 z 

późn. zm.)

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Dane będą udostępnianie jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału dyktandzie.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 

lutego 1994 r. (tekst jednolity: DZ.U. 2016, poz. 666 z późn. zm.) uczestnicy wyrażają 

zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w formie fotografii, w ramach 

dokumentacji przebiegu Bibliotecznego Dyktanda „Polacy nie gęsi, iż swój język mają” 

przeprowadzonego w dniu 22.02. 2018 r. przez MBP w Tarnowskich Górach. Nadto 

wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatorów wizerunku swojej 

osoby bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego 

medium; dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej oraz na profilu portalu 

społecznościowego organizatora, w gazetach, telewizji, internecie; dotyczy umieszczania 

wizerunku na slajdach, w broszurach oraz w innych materiałach promocyjnych; dotyczy 

wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na 

celu promocję wydarzenia lub promocję działalności organizatorów.

Wizerunek, o którym tu mowa, może być użyty do różnego rodzaju elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i zmiany kompozycji, bez obowiązku akceptacji 

produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej zgody 

uczestnika konkursu na taką czynność.

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator lub Jury.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym 

Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności niezależne od nich.

Pytania dotyczące konkursu uczestnik może kierować pod adres 

promocja@biblioteka.tgory.pl lub pod numerami: 791751721, 32 284-29-96

mailto:promocja@biblioteka.tgory.pl

