VI CZAPLINECKIE DYKTANDO O NAGRODĘ BURMISTRZA
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – CZAPLINEK 2018
REGULAMIN
1. Organizatorem Czaplineckiego Dyktanda o Nagrodę Burmistrza jest Czaplinecki
Ośrodek Kultury znajdujący się przy ulicy Pławieńskiej 1a w Czaplinku.
2. Celem Dyktanda jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród
mieszkańców Gminy Czaplinek, sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych
wykorzystywanych w tekście pisanym oraz sprawdzenie umiejętności pisania
ze słuchu.
3. Zasady udziału w Dyktandzie i przeprowadzenia Dyktanda określa niniejszy
regulamin.
4. Zgłoszenie do udziału w Dyktandzie jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
zapisów niniejszego regulaminu.
5. Udział w Dyktandzie jest dobrowolny i bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają
kosztów podróży.
6. W Dyktandzie, z zastrzeżeniem punktu 7 i 8, mogą brać udział zainteresowani
mieszkańcy Gminy Czaplinek – dzieci, młodzież i dorośli. W Dyktandzie nie mogą
brać udziału osoby, które zawodowo zajmują się ortografią języka polskiego, w
szczególności absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także
pracownicy naukowi z tego zakresu.
7. Mistrz Dyktanda z danego roku nie może brać udziału w Dyktandzie przez kolejnych
5 lat od czasu wygranej.
8. Przed przystąpieniem do pisania Dyktanda każdy uczestnik jest zobowiązany
do wypełnienia Karty Rejestracyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
9. Zapisy do udziału w Dyktandzie będą przyjmowane w terminie do 16 lutego 2018 r.:
pocztą elektroniczną na adres: czok.czaplinek@wp.pl z dopiskiem „Dyktando 2018”,
lub osobiście w siedzibie Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku,
ul. Pławieńska 1a (w dni powszednie w godz. 7:00 - 15:00).
10. Zapisując się do udziału w Dyktandzie uczestnik podaje imię, nazwisko, numer
telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz adres zamieszkania,
a uczestnik niepełnoletni dodatkowo podaje imię i nazwisko prawnego opiekuna oraz
jego zgodę (podpis) na udział w Dyktandzie małoletniego uczestnika.
11. Dyktando rozpocznie się 21 lutego 2018r. w sali Czaplineckiego Ośrodka Kultury w
Czaplinku, ul. Pławieńska 1a.
12. Tekst dyktanda zostanie przygotowany przez filologa języka polskiego.
Dyktando zostanie odczytane i podyktowane przez nauczyciela języka polskiego.
13. Uczestnicy dyktanda otrzymają oznakowane kartki, na których należy wpisać
podyktowany tekst.
14. Podczas Dyktanda tekst zostanie odczytany w całości, a następnie dyktowany zdanie
po zdaniu, po czym ponownie odczytany w całości.
15. Po zakończeniu czytania uczestnicy będą mieli 5 minut na oddanie napisanych przez
siebie tekstów.
16. 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, notesy,
laptopy, tablety) oraz ze słowników itp. Niedostosowanie się do zasad regulaminu
objętych punktem 18. wpływa na dyskwalifikację piszącego.
17. Nie wolno pisanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi,
a prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzeniu i ocenie. Wszelkie nieczytelne
i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych
będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść
przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia
muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać
wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.

18. Wszystkie prace zostaną sprawdzone przez komisję.
19. Komisja wskaże trzech najlepszych uczestników Dyktanda, przy czym o kolejności
decyduje najmniejsza liczba popełnionych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
20. Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w „Słowniku
ortograficznym języka polskiego PWN”.
21. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące dla uczestników. Po zakończeniu Dyktanda
prace uczestników Dyktanda nie będą im zwracane.
22. Zwycięzca Dyktanda otrzyma tytuł „Czaplineckiego Mistrza Ortografii – Czaplinek
2017” i nagrodę finansową, a dwie kolejne osoby otrzymają tytuł „I Czaplinecki
Wicemistrz Ortografii – Czaplinek 2017” i „II Czaplinecki Wicemistrz Ortografii –
Czaplinek 2017” dyplom oraz nagrody finansowe.
23. W przypadku kiedy zwycięzcą Dyktanda zostanie małoletni uczestnik, nagrodę w jego
imieniu odbierze rodzic lub prawny opiekun.
24. Organizatorzy mają prawo publikowania w środkach przekazu (internet, prasa, ulotki,
inne) listy laureatów Dyktanda.
25. Wszyscy uczestnicy Dyktanda otrzymają dyplomy udziału w Dyktandzie.
26. Uczestnicy dyktanda wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych
osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych o Dyktandzie oraz
w kampaniach, przedsięwzięciach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych
i prasowych związanych z Czaplineckim Dyktandem.
27. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
28. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Dyktandem będzie
Organizator.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych
informacji podanych w zgłoszeniach Uczestników.
30. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
31. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
34.Tekst Regulaminu i karta rejestracyjna będą dostępne na stronach internetowych:
www.czaplinek-czok.pl i www.czaplinek.pl

