DYKTANDO O ZŁOTE PIÓRO

BURMISTRZA MIASTA RADYMNA
REGULAMIN DYKTANDA ORTOGRAFICZNEGO
Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w
Radymnie.
Cele konkursu:

1.Poznawanie i zrozumienie przez uczestników podstawowych zasad funkcjonowania
języka.
2.Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad
ortograficznych i interpunkcyjnych.

3.Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego korzystania ze słowników
ortograficznych.
4.Pobudzenie aktywności i samokontroli ortograficznej.
Zasady uczestnictwa:

1.W konkursie mogą brać udział wszyscy, którzy spełniają określone kryteria
wiekowe.
2.Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych:
Kategoria I – uczniowie szkoły podstawowej klasy IV-VI

Kategoria II – uczniowie szkoły podstawowej klasy VII-VIII

Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli

3.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie osobiście karty zgłoszenia
do dnia 25 lutego 2020 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno lub wysłanie drogą mailową na adres:
mbpradymno@wp.pl

4.Uczezstnik, przystępując do Dyktanda i podając swoje dane osobowe składa
oświadczenie o zgodzie na ich przetwarzanie przez organizatora w celu
przeprowadzania i rozstrzygnięcia Dyktanda – 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
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

5.Przystąpienie do Dyktanda jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika lub
jego rodzica/opiekuna prawnego nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo oraz
terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku z jego udziałem w
Dyktandzie na następujących warunkach:
1) zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość
opatrzenia wizerunku komentarzem;
2) zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w
materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej
formie i technice – w mediach społecznościowych.

4.Konkurs odbędzie się 28 lutego 2020 r., odpowiednio do kategorii wiekowych:
Kategoria I – uczniowie szkoły podstawowej klasy IV-VI – godz. 16:00

Kategoria II – uczniowie szkoły podstawowej klasy VII-VIII – godz. 17:00

Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli – godz. 18:00
a)dyktando piszą uczestnicy w Miejskim Ośrodku Kultury w Radymnie
b)tekst dyktanda opracowują organizatorzy konkursu,
c)tekst obejmuje różne reguły ortograficzne,

d)pisanie dyktanda oraz jego sprawdzenie nadzoruje Komisja Konkursowa
powołana przez organizatorów,
e)zwycięzca w każdej kategorii uzyskuje tytuł Mistrza Ortografii.
Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w siedzibie organizatora
(Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie) w dniu 28 lutego o godzinie 19:00.
Skład Komisji Konkursowej:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wyznaczone przez organizatora.
1.Ocena dyktanda wyrażona zostaje w punktach.

2.Informacje związane z konkursem zostaną podane do wiadomości uczestników na
tablicy ogłoszeń MOK w Radymnie oraz na stronie internetowej MOK i MBP
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www.mokradymno.pl www.bibliotekaradymno.098.pl
KRYTERIA OCENY DYKTANDA

Do błędów ortograficznych zalicza się:

- niepoprawnie zapisane wyrazy z u-ó, h-ch, rz-ż;
- pisownia wyrazów z nie;
- pisownia wielką literą;
- pisownia przyimków złożonych;
- pisownia wyrazów przyimkowych;
- pisownia samogłosek nosowych ę, ą;
- pisownia połączeń spółgłoskowych en, em, on, om;
- pisownia wyrazów złożonych;
- mylenie zapisu głosek b-p, d-t;
- brak znaków diakrytycznych;
- nieprawidłowe przenoszenie wyrazów.

1.Jeżeli uczestnik powtórzy ten sam błąd, nie odejmuje mu się powtórnie punktów.
Jeżeli natomiast pomyli się, powinien skreślić niepoprawnie napisany wyraz i
zanotować go we właściwej formie na marginesie.
2.Brak litery w wyrazie lub całego wyrazu traktowany jest jako błąd ortograficzny.
3.Między wyrazami pisanymi oddzielnie musi być wyraźny odstęp.

4.Przy obliczaniu punktacji 3 błędy interpunkcyjne traktuje się jako 1 ortograficzny.
PUNKTACJA

0 błędów
1 błąd
2-3 błędy
4-5 błędów
6-7 błędów
8 błędów i więcej

6 punktów
5 punktów
4 punkty
3 punkty
2 punkty
0 punktów

OZNACZENIA BŁĘDÓW

Błędy należy oznaczać skrótem na marginesie:
- ortograficzne – ort.
- graficzne – graf.
- interpunkcyjne – int.
ODCZYTANIE TEKSTU DYKTANDA

Lektor czyta tekst, modulacją głosu sygnalizując koniec zdania. Nie dopuszcza się
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„dyktowania” kropek, bądź innych znaków interpunkcyjnych.
INFORMACJE DODATKOWE

1. Zgodnie z art. 13 RODO organizator informuje, że administratorem danych
osobowych przetwarzanych przy realizacji konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w
Radymnie, z siedzibą przy ul. Lwowskiej 16, 37-550 Radymno. Administrator
wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować
pod adresem e-mail: iod@radymno.pl lub w siedzibie administratora. Celem
przetwarzania danych podanych w karcie zgłoszenia jest wzięcie udziału w konkursie,
a przetwarzanie wizerunku związane będzie z promocją działalności Administratora.
Odbiorcą danych może być każdy, kto zapozna się np. z relacją fotograficzną z
przeprowadzonego konkursu, jury konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Administrator nie zamierza przekazywać
danych osobowych pozyskanych w formularzu zgłoszeniowym do państw trzecich i
organizacji międzynarodowych. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia
przetwarzane będą do czasu realizacji założonego celu, a następnie przechowywane
przez okres dwóch miesięcy lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Jednak
wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
przed jej wycofaniem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich
danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
zebranych podczas narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe
nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Udział w dyktandzie jest dobrowolny i oznacza akceptacje postanowień niniejszego
Regulaminu.
2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia,
odwołania Dyktanda lub pewnych jego etapów.
3.Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie, zostaną
wykluczeni z udziału w Dyktandzie.
4.Nieniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatorów
www.mokradymno.pl oraz www.bibliotekaradymno.098.pl

5.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

6.Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy lub Jury.
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