Regulamin konkursowy
IV Limanowskiego Dyktanda
1.
Organizator: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej.
• Partnerzy: Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej, Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa
Jońca w Limanowej, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej.
• Sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Limanowej.
• Patronaty: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Burmistrz Miasta Limanowa
Władysław Bieda, Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, Burmistrz Miasta
Mszana Dolna Anna Pękała, portal Limanowa in, RDN Nowy Sącz.
2. Cel Dyktanda
•
•

Promowanie języka polskiego oraz jego poprawności i kultury.
Poszerzenie oferty edukacyjnej realizowanej przez Bibliotekę.

3. Miejsce przeprowadzenia Dyktanda
• Miejska Biblioteka Publiczna (ul. M.B. Bolesnej 13, 34-600 Limanowa).
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca (ul. Jordana 3, 34-600 Limanowa).
• Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej
(ul. Matejki 11, 34-730 Mszana Dolna).

Termin i godzina przeprowadzenia Dyktanda
•

16 listopada 2019 r., godz. 10:00.

4. Zasady uczestnictwa
•
•
•
•
•
•
•
•

Udział w Dyktandzie jest bezpłatny.
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych powyżej 13 roku życia, uczniowie szkół średnich
oraz dorośli mieszkańcy powiatu limanowskiego.
W Dyktandzie mogą brać udział indywidualnie uczniowie szkół podstawowych i średnich
powiatu limanowskiego.
Każda szkoła podstawowa i średnia powiatu limanowskiego może wydelegować 3 uczniów.
W przypadku osoby niepełnoletniej organizatorzy wymagają pisemnej zgody rodziców lub
opiekunów, potwierdzającej udział dziecka w Dyktandzie. Jest to równoznaczne
z zaakceptowaniem przez rodzica bądź opiekuna postanowień niniejszego regulaminu.
W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź
licencjata, a także pracownicy naukowi zajmujący się merytorycznie tego typu tematyką.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które zdobyły tytuł mistrza
i wicemistrza ortografii w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym „Dyktando”
w Katowicach.
W konkursie nie mogą brać udziału mistrzowie poprzednich edycji
,,Limanowskiego Dyktanda’’.

5. Zgłoszenia do udziału w Dyktandzie.
Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz załączony do niniejszego regulaminu.
• Wzór nr 1: formularza przeznaczony jest dla osób zgłaszających się indywidualnie.
• Wzór nr 2: formularza przeznaczony jest dla osób zgłaszanych za pośrednictwem placówki
oświatowej.
Zgłoszenia można dostarczyć:
• Skan kompletnie wypełnionego zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres
biblioteka@mbp.limanowa.pl.
• Listownie na adres organizatora: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13,
34-600 Limanowa z dopiskiem na kopercie „Dyktando 2019”.
• Osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej, ul. Matki Boskiej Bolesnej
13, 34-600 Limanowa.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 listopada 2019 r.
Ilość osób mogących uczestniczyć w konkursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Jury
•
•
•

Oceny prac konkursowych dokona Jury pod przewodnictwem dr hab. Mirosławy Mycawki
z Katedry Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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.

7. Przebieg Dyktanda
• Konkurs odbędzie się 16 listopada 2019 r. jednocześnie w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. płk.
Józefa Jońca ul. Jordana 3, 34-600 Limanowa oraz poprzez transmisję w Zespole Szkół
Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (ul. Matejki 11, 34-730 Mszana Dolna)
• Dyktando polegać będzie na napisaniu przez uczestników tekstu, który będzie dyktowany przez
wyznaczoną do tego celu osobę.
• Tekst będzie stopniowany ze względu na poziom trudności.
• Każda praca konkursowa będzie kodowana.
• Podczas pisania uczestnikom nie wolno: korzystać z żadnych pomocy naukowych i innych
materiałów drukowanych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac,
korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy itp.).
• Nie wolno dyktowanego tekstu pisać drukowanymi literami.
• Przed rozpoczęciem Dyktanda tekst zostanie przeczytany w całości.
• W czasie dyktowania kolejne zdania tekstu będą odczytywane w całości.
• Nieuwzględniane będą prośby o powtórzenie fragmentów bądź całego tekstu.
• Na końcu cały tekst zostanie przeczytany jeszcze raz.
• Poprawki w napisanym tekście należy nanosić skreślając cały wyraz (lub znak interpunkcyjny)
z błędnym zapisem, a wersję poprawną napisać powyżej skreślonego wyrazu. Inne poprawki
i korekty nie będą uwzględniane.
• Ogłoszenie wyników odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godzinie 11.00 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Limanowej.

8. Ocenianie
•
•
•

Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
Jeżeli nie będzie można wyłonić zwycięzcy na podstawie napisanych dyktand (będzie kilka prac
bezbłędnych lub prac z tą samą liczba błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
przeprowadzenia dogrywki.
Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków
interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Z tego względu zaleca się
uczestnikom czytelne i przejrzyste pisanie tekstu dyktanda.

9. Nagrody
• Zwycięzca IV Limanowskiego Dyktanda w grupie 13-16 lat otrzyma nagrodę rzeczową o
wartości 600 zł i tytuł LIMANOWSKIEGO MŁODEGO MISTRZA ORTOGRAFII. Laureaci
II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe o wartości kolejno 400 zł i 300 zł oraz tytuły
LIMANOWSKIEGO MŁODEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII.
• Zwycięzca IV Limanowskiego Dyktanda w grupie starszej (powyżej 16. roku życia) otrzyma
nagrodę rzeczową o wartości 1600 zł i tytuł LIMANOWSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII.
Uczestnik konkursu w grupie starszej, który zajął II i III miejsce, otrzyma odpowiednio
nagrodę rzeczową o wartości kolejno 1200 zł i 1000 zł oraz tytuł I LIMANOWSKIEGO
WICEMISTRZA ORTOGRAFII i II LIMANOWSKIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII.
• Jury może wyłonić osoby wyróżnione w dyktandzie.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.
• Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania konkursu dnia 29 listopada br. o godzinie
11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W przypadku, gdy nagrodzony nie odbierze nagrody
podczas ogłoszenia wyników, będzie to można zrobić w ciągu 14 dni od tej daty w siedzibie
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.
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 Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane
będą również udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Podanie
danych
jest
dobrowolne,
jednakże
niezbędne
do
udziału w
Dyktandzie.
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) uczestnicy/opiekunowie uczestników
wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku/wizerunku podopiecznego, w
formie fotografii w ramach dokumentacji przebiegu IV Limanowskiego Dyktanda
przeprowadzonego w dniu 16 listopada 2019 r. przez MBP w Limanowej. Nadto wyrażają zgodę
na
nieodpłatne
rozpowszechnianie
przez
organizatorów
wizerunku
swojej
osoby/podopiecznego bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego
medium.

•

•
•
•
•

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali
społecznościowych organizatora jego partnerów i sponsorów, 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 rozstrzygają organizatorzy lub Jury IV
Limanowskiego Dyktanda.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Klauzula informacyjna
dla uczestników IV Limanowskiego Dyktanda
Zgodnie z art. 13 oraz art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej
z siedzibą przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 13, 34-600 Limanowa;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@miastolimanowa.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) i c) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) w celu: promocji przedsięwzięcia, prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w
wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej, spełnienia
wymogów regulaminu konkursu, publikacji wizerunku na stronie internetowej, na portalach
społecznościowych i w innych mediach;
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia IV
Limanowskiego Dyktanda, przeprowadzonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w
Limanowej. Podanie danych w innych celach niż w/w jest dobrowolne;
5. Dane Pani/Pana będą udostępniane na stronach internetowych oraz na profilach portali
społecznościowych organizatora jego partnerów i sponsorów, w gazetach, telewizji, internecie.
Pani/Pana wizerunek będzie również umieszczany na slajdach, w broszurach oraz w innych
materiałach
promocyjnych w celu promocji wydarzenia lub promocji 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;
6. Dane osobowe uczestników konkursu, zbierane na podstawie zgody, będą przechowywane do
momentu odwołania zgody lub razem z dokumentacją konkursu przez okres obowiązkowej
archiwizacji tej dokumentacji.
7. W związku z publikacją materiałów promocyjnych na profilach w mediach społecznościowych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego;
8. Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Wzór 1

IV LIMANOWSKIE DYKTANDO 16 LISTOPADA 2019 r.
Formularz zgłoszeniowy.

Dane osobowe uczestnika Dyktanda.
1.
Imię i nazwisko.
………………………………………………………………………..……..……………………………

2.

Wiek .…………..……………………….……

3.

Adres zamieszkania (adres do korespondencji).

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4.

Telefon lub e-mail ……………………………………………………………………………

Miejsce pisania Dyktanda (wybrać jedno miejsce)

□Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
□Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz że zapoznałem
się z wszystkim zapisami regulaminu IV Limanowskiego Dyktanda.

…...........................................…...............................................…....
(Data i podpis uczestnika)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletnich).

DYKTANDO 16 LISTOPADA 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy dla szkół.
Wzór nr 2, str. 1

Dane szkoły zgłaszającej uczestnika Dyktanda.
1.
Nazwa szkoły.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.Imię, nazwisko, nr telefonu lub e-mail Opiekuna szkolnego uczestnika.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………................................................

Dane osobowe uczestnika Dyktanda.
3.
Imię i nazwisko.
………………………………………………………………………..……..……………………………

4.

Wiek .…………..……………… Klasa…………………………….
..…..…………………………………….……………………………..

5.

Adres korespondencyjny, nr telefonu lub e-mail.

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Miejsce pisania Dyktanda (wybrać jedno miejsce).

□Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
□Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz że zapoznałem
się z wszystkim zapisami regulaminu IV Limanowskiego Dyktanda.

…...........................................…...............................................…....
(Data i podpis uczestnika)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletnich).

Wzór 2, str. 2

IV LIMANOWSKIE DYKTANDO 16 LISTOPADA 2019 r.
Formularz zgłoszeniowy dla szkół.

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych.

