Regulamin V Dyktanda dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Jaświły”
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jaświły

I. Organizatorzy:
Organizatorem Dyktanda jest Szkoła Podstawowa w Dolistowie.

II. Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższych
rodzin, oraz laureaci wcześniejszych edycji konkursu.
3. Stopień trudności Dyktanda jest jednakowy dla wszystkich piszących.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Dyktandzie jest zgłoszenie uczestnictwa:
a) telefonicznie, dzwoniąc pod nt tel. 85 71615 04 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1600
b) mailowo, pisząc na adres spdolistowo@poczta.onet.pl w temacie: V Dyktando dla Dorosłych, w
treści wiadomości należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz dane do kontaktu (np. nr
telefonu);
c) osobiście w SP w Dolistowie.
4. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 lutego 2017.r o godz. 1500.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Dyktandzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatora Dyktanda zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101,poz. 926, z
późn. zm.). Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Udział w Dyktandzie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży.

III. Jury:
Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

IV. Przebieg dyktanda:
1. V Dyktando dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Jaświły” odbędzie się 21 lutego
2017r. W Szkole Podstawowej w Dolistowie podczas wieczornicy z okazji
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego o godzinie 1800.
2. Prace konkursowe zostaną zakodowane zgodnie z ustaleniami Organizatora. Po ich

sprawdzeniu odkodowane zostaną 3 najlepsze prace w celu ustalenia zwycięzców.
3. 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, słowników itp.
4. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać drukowanymi literami.
5. Oceniana jest również interpunkcja (3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny).
6. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu lub znaku interpunkcyjnego będzie
rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być
wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać liter drukowanych.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między
autorami najlepszych prac w celu wyłonienia zwycięzców.

