
Regulamin otwartego konkursu 

I DYKTANDO WRONIECKIE 

o tytuł Wronieckiego Mistrza Ortografii 

ORGANIZATORZY 

Organizatorami konkursu dla młodzieży i dorosłych pn. I WRONIECKIE DYKTANDO są: Fundacja 

„Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Wroniecki Ośrodek Kultury. Konkurs 

odbywa się w ramach projektu  „Kolorowe biblioteki wychodzą w plener”, dofinansowanego z 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs ma charakter dyktanda, mogą wziąć w nim udział mieszkańcy gminy Wronki oraz inne 

osoby przebywające na terenie miasta Wronki, a także zaproszeni goście. Udział w konkursie 

mogą wziąć osoby, które ukończyły 12 rok życia. 

2. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest zarejestrowanie się poprzez 

wypełnienie formularza do dnia 14 października 2015 r., do godz. 14.00, Zgłoszenia udziału 

można dokonać wypełniając formularz w formie drukowanej (WOK, 64-510 Wronki, ul. 

Poznańska 59) lub elektronicznej, który jest dostępny na stronie www.wronki.pl  

3. Organizatorzy gwarantują udział w Dyktandzie czterystu osobom, które jako pierwsze zgłoszą 

chęć przystąpienia do konkursu. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów 

noclegu. 

5. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora konkursu w celu dokumentacji i rozliczenia 

konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi 

zmianami Dz. U. 133/97). 

1. Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie 

konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach 

wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w 

nieograniczonym czasie i na każdym polu eksploatacji,  służącym pośrednio lub bezpośrednio 

promocji konkursu. 

JURY 

1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury złożone z nauczycieli szkół z Gminy Wronki pod 

przewodnictwem Roberta Dorny  –  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. 

2. Członkowie Jury zajmują się w szczególności prawidłowym przebiegiem I WRONIECKIEGO 

DYKTANDA, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu 

oraz rozstrzyganiem kwestii spornych związanych z przebiegiem I WRONIECKIEGO DYKTANDA. 

3. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

4. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się w dniu 18 października 2015 roku, w dwóch grupach wiekowych:  

a. Grupa 12-16 lat o godzinie 10.00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59, 

b. Grupa 17+ o godzinie 12.00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59. 

http://www.wronki.pl/


2. Rejestracja uczestników konkursu będzie się odbywać w dniu 18 października 2015 roku od 

godziny 9.00. Uczestnicy będą wpuszczani do sali po okazaniu dokumentu tożsamości 

(legitymacja szkolna, studencka, dowód osobisty i in. z numerem PESEL). 

3. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich 

urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników. 

4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi. 

5. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. 

6. 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. 

7. Prace sprawdzać będzie komisja złożona z nauczycieli z Gminy Wronki pod przewodnictwem 

Roberta Dorny  –  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. 

8. Dyktowany tekst uczestnicy zapiszą otrzymanym długopisem, na otrzymanym papierze, możliwie 

wyraźnie. 

9. W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy uwzględnione w „Wielkim słowniku 

ortograficznym” Wydawnictwa Wilga, Warszawa 1999 r.,  pod redakcją Andrzeja Markowskiego, 

lub utworzone zgodnie z zapisanymi w nim zasadami. Ten słownik będzie też służył jako źródło 

kryteriów poprawności w trakcie sprawdzania zapisów podyktowanego tekstu. 

10. O zwycięstwie w konkursie zdecyduje mniejsza liczba błędów. Gdyby w dwóch lub  w większej 

ilości zapisów wystąpiło tyle samo błędów, Jury – aby wyłonić zwycięzcę – uwzględni ich jakość. 

Gdyby dwa lub więcej zapisów nie zawierało żadnego błędu, jury w celu wyłonienia zwycięzcy 

uwzględni walory estetyczne zapisów. W razie niejednomyślności Jury rozstrzyga głos 

przewodniczącego. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia. 

11. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez 

organizatorów. 

12. Ogłoszenie werdyktu nastąpi 18 października 2015 roku o godz. 14.30 w sali Wronieckiego 

Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59. 

13. Zwycięzca konkursu w grupie 12-16 lat zostanie uhonorowany nagrodą rzeczową ufundowaną 

przez Fundację „Femina Project”.  Nagrodzonych zostanie również kolejnych dwóch laureatów, 

zdobywców II i III miejsca. 

14. Zwycięzca konkursu w Grupie 17+ lat  zostanie uhonorowany nagrodą rzeczową ufundowaną 

przez Fundację „Femina Project”.  Nagrodzonych zostanie również kolejnych dwóch laureatów, 

zdobywców II i III miejsca. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

Regulaminu. 

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

przedłużenia, unieważnienia konkursu. 

3. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z 

udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby 

pilnujące przestrzegania przez piszących I WRONIECKIE DYKTANDO postanowień Regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest siedzibie Fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i 

Rozwoju Kobiet (Wronki, ul. Powstańców Wlkp. 23); w siedzibie WOK, (Wronki, ul. Poznańska 23) 



oraz na stronie internetowej http://www.wronki.pl/aktualnosci-dla-mieszkanca/i-wronieckie-

dyktando.html. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne 

zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej http://www.wronki.pl/aktualnosci-

dla-mieszkanca/i-wronieckie-dyktando.html. 

6. Autorstwo zapisów podyktowanego tekstu może zostać ujawnione tylko za pisemną zgodą ich 

autorów. 

7. Wgląd do własnego zapisu w dniu konkursu będą mieli uczestnicy pod warunkiem wyrażenia 

pisemnej zgody na publiczne ujawnienie swego autorstwa. 

8. Wszystkie zapisy podyktowanego tekstu będą przechowywane przez 6 miesięcy w siedzibie 

Fundacji „Femina Project”, Wronki, ul. Powstańców Wlkp. 23. 

 

Organizatorzy Konkursu 
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