
REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

O TYTUŁ „TOMASZOWSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII” 

 

ORGANIZATOR:  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim.   

CELE:  

 Promowanie poprawnej polszczyzny. 

 Rozbudzenie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. 

 Podejmowanie współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach”. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Dyktando jest wydarzeniem cyklicznym i ma formułę otwartą. W konkursie mogą wziąć 

udział wszyscy zainteresowani (powyżej 15-go roku), którzy wypełnią formularz 

zgłoszeniowy (Załącznik nr 1). Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 marca 2019 r. 

 Konkurs odbędzie się 3 kwietnia 2019 roku w Oddziale dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki 

Publicznej (II piętro). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do jednakowej oceny wszystkich prac biorących udział 

w dyktandzie. 

 Liczba uczestników jest ograniczona. 

PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY: 

 Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja. 

 Dyktando pisane jest w zeszytach otrzymanych w dniu konkursu. Zeszyt powinien być 

podpisany przez uczestnika. 

 Podczas pisania nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych i wszelkich urządzeń 

elektronicznych. 

 Ocenie podlega poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. 

 W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy uwzględnione w Wielkim słowniku 

ortograficznym PWN lub utworzone zgodnie z zapisanymi w nim zasadami. 

 Tekst dyktanda zostanie odczytany w całości, następnie każde zdanie zostanie odczytane 

trzykrotnie.  

 Po zakończeniu dyktowania tekst zostanie raz jeszcze odczytany w całości. 

 Tekst powinien być napisany w sposób czytelny ale nie literami drukowanymi. 

 Poprawki muszą być wyraźnie zaznaczone. 

 W przypadku osiągnięcia takiej samej ilości punktów, organizator zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia jednej osoby. 

 W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodnicząca/y komisji. 

 Sprawdzenie dyktanda i ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia. 

 Wszystkie zapisy podyktowanego tekstu zostaną w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

 



NAGRODY: 

 Spośród uczestników wyłoniony zostanie „Tomaszowski Mistrz Ortografii”. 

 Nagrody zostaną przyznane za 3 pierwsze miejsca. 

 Fundatorem nagród jest Miejska Biblioteka Publiczna. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Udział w konkursie jest dobrowolny, bezpłatny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień 

niniejszego regulaminu. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w dyktandzie. 

Ponadto wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora wizerunku 

swojej osoby za pośrednictwem dowolnego medium. 

 Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji i dotyczy wykorzystywania wizerunku 

mających na celu promocję wydarzenia lub promocję działalności organizatora, zgodnie z 

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2019 r. 

(RODO). 

 

 

 

                                                                                                                 Jacek Pawłucki  

                                                                                           dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 


