
Regulamin Konkursu Ortograficznego 

VIII Skoczowskie DYKTANDO 2017 

„DIAMENTOWA ÓSEMKA” 

o tytuły:                                                                                                                                                                     

Skoczowskiego Mistrza Ortografii                                                                                                                   

Skoczowskiego I Wicemistrza Ortografii                                                                                                      

Skoczowskiego II Wicemistrza Ortografii 

 

1. Organizatorem  dyktanda  jest Stowarzyszenie „Ósemka” przy współpracy ze Szkołą Podstawową 

nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy 

Skoczów w ramach konkursu dotacyjnego na rok 2017. 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gminy Skoczów, nauczycieli          

i pracowników szkół, pracowników instytucji publicznych, prywatnych i innych, oraz osób związanych 

ze Skoczowem. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału studenci i absolwenci filologii polskiej oraz nauczyciele 

poloniści. 

4. Dyktando odbędzie się dnia 10 października 2017 r. (wtorek)  w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie                                  

(ul. Mickiewicza 3). 

5. Warunkiem uczestnictwa w Skoczowskim Dyktandzie jest wypełnienie karty zgłoszenia. Karta                

wraz z Regulaminem dostępna jest na stronie internetowej zs1skoczow.edupage.org,                     

w sekretariacie szkoły oraz w Biurze promocji i informacji ARTadres w Skoczowie, ul. Rynek 18. 

 6. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa od 11 września do 10 października 2017 r. Liczba uczestników 

jest nieograniczona. 

7. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatora I Skoczowskiego Dyktanda 

(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926, ze zm.). Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 

8. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez organizatora. 

9. Tekst dyktanda jest chroniony tajemnicą do momentu jego rozpoczęcia. 

10. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 16.00. Wszyscy uczestnicy rozpoczną pisanie 

dyktanda jednocześnie. 

11. Podczas pisania tekstu  nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z 

innymi uczestnikami, opuszczać Sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń 

elektronicznych (telefony komórkowe, notebooki, laptopy) oraz słowników itp. 



12. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać literami drukowanymi. 

13. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. 

14. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków 

interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść 

poprzez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie wersji poprawnej. Również w poprawkach nie wolno 

używać liter drukowanych. 

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami prac z taką 

samą liczbą błędów. Ewentualna dogrywka odbędzie się 12 października 2017 r. o godz. 16.30            

w siedzibie szkoły. O dogrywce osoby zainteresowane powiadomione zostaną telefonicznie. 

16. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. 

17. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 8         

im. Krystyny Bochenek w Skoczowie podczas uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej. 

18. Przy sprawdzaniu prac będą stosowane zasady zawarte w „Nowym słowniku ortograficznym 

PWN” pod redakcją prof. dr hab. Edwarda Polańskiego. 

19. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów 

po zakończeniu imprezy. Prace pozostają własnością organizatorów – nie ma możliwości ich zabrania. 

20. Wgląd do wszystkich prac ma tylko i wyłącznie komisja sprawdzająca. Do publicznej wiadomości 

będą podane tylko imiona i nazwiska zwycięzców. 

21. Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie długopisu i dowodu tożsamości. 

22. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

23. Wszelkie pytania dotyczące Dyktanda prosimy kierować do p. Bożeny Medwid lub                                        

Beaty Niezborskiej – tel. 33 479 30 20 

24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, 

przedłużenia, unieważnienia Dyktanda lub pewnych jego etapów. 

25.Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w 

konkursie. 

 


