
REGULAMIN 

I  REGIONALNEGO  DYKTANDA  Z  ELEMENTAMI  GWARY  KRAJEŃSKIEJ 

 

§ 1 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem  I Regionalnego Dyktanda z Elementami Gwary Krajeńskiej , zwanego dalej 

dyktandem, jest Stowarzyszenie Trzecie Miejsce w Sępólnie Krajeńskim, wpisane do 

ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod numerem 22/2020  w Starostwie Powiatowym w 

Sępólnie Krajeńskim   

2. Nad przygotowaniem i przeprowadzeniem dyktanda czuwa Jury powołane przez organizatora 

3. Merytorycznie tekst dyktanda opracowała profesor Jowita Kęcińska-Kaczmarek 

 

§ 2 

 

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA DYKTANDA I TERMINY 

 

1. Dyktando odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie 

Krajeńskim, ulica Jeziorna 6 , w dniu 3 sierpnia o godzinie 11:00 

 

§ 3 

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA 

 

1. W dyktandzie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, niemniej organizator zastrzega 

sobie prawo do jednakowej oceny wszystkich prac biorących udział w dyktandzie. 

2. Dyktando ma formułę otwartą i udział w nim mogą wziąć wszyscy zainteresowani. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu przyjmowanych zgłoszeń 

uczestnictwa w wypadku, gdyby  liczba zgłoszeń przekroczyła możliwości organizacyjne 

gospodarza  dyktanda. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszenia, znajdującego się na stronie 

internetowej Gminy Sępólno www.gmina-sepolno.pl, stronie biblioteki www.biblioteka-

sepolno.pl,  w siedzibie biblioteki ( Sępólno Krajeńskie, ulica Wojska Polskiego 22) ,  w 

terminie do 31 lipca 2020. 

5. Formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

6. W przypadku osób niepełnoletnich należy wypełnić część II formularza zgłoszenia. 

7. Formularz należy przesłać w formie elektronicznej na adres kontakt@biblioteka-sepolno.pl 

lub dostarczyć go do siedziby biblioteki. 

8. W przypadku osób, które nie dokonały zgłoszenia w terminie określonym w §3 pkt 4, 

organizator przewiduje możliwość dopuszczenia Uczestnika do wzięcia udziału w dyktandzie, 

o ile będzie dysponował miejscami nie zajętymi przez osoby z rejestracji określonej w § 3 

pkt.4  oraz Uczestnik stawi się o czasie i miejscu dyktanda. 

http://www.gmina-sepolno.pl/
http://www.biblioteka-sepolno.pl/
http://www.biblioteka-sepolno.pl/
mailto:kontakt@biblioteka-sepolno.pl


9. Uczestnicy wypełniający formularz zgłoszenia tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez organizatora, w zakresie związanym z przeprowadzeniem 

dyktanda. 

10. Osoby nagrodzone w dyktandzie są zobowiązane do podpisania protokołu odebrania 

nagrody. 

 

 

§ 4 

 

PRZEBIEG  DYKTANDA  I  OCENA 

 

1. Dyktando pisane jest przez uczestnika na oryginalnych kartkach otrzymanych podczas 

rejestracji w dniu dyktanda. Kartki powinny być podpisane kodem uczestnika. 

2. Podczas pisania dyktanda nie należy używać telefonów komórkowych i innych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, której napisanie jest niezgodne z 

powyższym regulaminem. 

4. Ocenie podlega poprawność ortograficzna i interpunkcyjna zapisanego tekstu oraz 

znajomość znaczenia 10 słów gwary krajeńskiej wybranych z tekstu. 

5. Przed rozpoczęciem właściwej części konkursu tekst dyktanda zostanie przeczytany w 

całości. 

6. Kolejne zdania będą odczytywane w całości, a następnie dyktowane będą fragmenty 

tekstu (każdy fragment zostanie odczytany dwa razy). 

7. Po zakończeniu dyktowania tekst zostanie jeszcze raz odczytany w całości. 

8. Uczestnicy wybiorą z napisanego przez siebie dyktanda 10 wyrazów gwary krajeńskiej i 

pod tekstem podadzą ich współczesne odpowiedniki i znaczenie. 

9. Tekst dyktanda powinien być napisany w sposób czytelny i wyraźny. Nieczytelne zapisy 

działają na niekorzyść uczestnika. 

10. Poprawki należy nanosić, skreślając cały wyraz lub znak interpunkcyjny. 

11. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów Jury podejmuje ostateczną decyzję 

na podstawie ilości błędów interpunkcyjnych i błędów ortograficznych. 

12. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodniczący Jury. 

13. Słownikiem rozstrzygającym wątpliwe zapisy jest Wielki słownik ortograficzny PWN z 

zasadami pisowni i interpunkcji pod redakcją E. Polańskiego, Warszawa 2003. 

 

§ 5 

 

NAGRODY 

 

1. Spośród uczestników wyłoniony zostanie Krajeński Mistrz Ortografii 

2. Miejsca nagrodzone: 

a) I miejsce – Krajeński Mistrz Ortografii 

b) II miejsce – I Wicemistrz Ortografii 

c) III miejsce- II Wicemistrz Ortografii 

 



3. Laureatom dyktanda za zajęcie  I, II i III miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

 

§ 6 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

1. Udział w dyktandzie jest bezpłatny i dobrowolny 

2. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży 

3. Wgląd do własnego tekstu dyktanda będzie możliwy od 4 do 7 sierpnia 2020 r w siedzibie 

organizatora 

4. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym (COVID-19) każdy Uczestnik przed 

przystąpieniem do Testu ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały 

ochrony osobistej 

5. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym (COVID-19) każdy Uczestnik przed 

przystąpieniem do Testu będzie zobligowany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie 

jest on, według swojej najlepszej wiedzy, osobą zakażoną oraz nie przebywa na 

kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym 

6. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 

lutego 1994 roku ( tj. Dz.U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami) uczestnicy ( 

opiekunowie uczestników) wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku 

w formie fotografii w ramach dokumentacji przebiegu dyktanda organizowanego przez 

stowarzyszenie Trzecie Miejsce w Sępólnie w ramach realizacji zadania publicznego 

finansowanego przez Gminę Sępólno Krajeńskie. Wyrażają także zgodę na 

rozpowszechnianie  przez w/w stowarzyszenie i gminę Sępólno Krajeńskie wizerunku 

swojej osoby ( swojego podopiecznego) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za 

pośrednictwem dowolnego medium. 

7. Poprzez rejestrację i udział w dyktandzie uczestnik i jego opiekun wyraża zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia testu. Dane są przetwarzane z mocy prawa (ustawa 

 o bibliotekach z dnia 27.06.1997: tekst jednolity DZ. U. z 2018 r., poz. 574), zgodnie z art. 

13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 ( DZ. 

U. UE l 119 z 04.05.2016 r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszenia uczestnika dyktanda 

 

Formularz zgłoszenia 

uczestnika I Regionalnego Dyktanda z Elementami Gwary Krajeńskiej 

 

I. 

DANE UCZESTNIKA 

1. Imię i nazwisko 

2. Data urodzenia 

3. Ulica, nr domu/lokalu 

4. Kod pocztowy, miejscowość 

5. Telefon 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia dyktanda. 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe i zgodne z okazywanym dokumentem 

tożsamości 

……………………………..                                                                          ………………………………………………………. 

   Data                                                                                                                                    Podpis 

II. 

DANE RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA   * 

1. Imię i nazwisko 

2. Telefon 

3. E-mail 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  …………………………………………………………………………………………. 

w Dyktandzie Regionalnym z Elementami Gwary Krajeńskiej w dniu 3 sierpnia 2020 roku 

 

…………………………………………..                                                                              ………………………………………… 

             Data                                                                                                                           Podpis 

……………………………………………………………….. 

*w przypadku osób niepełnoletnich 


