
REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „O PIÓRO MARSZAŁKA 

WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI” 

 

§ 1 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź zwana dalej Biblioteką. 

 

§ 2 

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA DYKTANDA I TERMINY 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Biblioteki w dniu 3 marca 2023 r.  

w godzinach podanych w późniejszym terminie, w zależności od ilości zgłoszeń. 

2. Dyktando jest wydarzeniem cyklicznym.  

 

 

§3 

CELE DYKTANDA 

1. Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny. 

2. Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. 

3. Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy historycznej. 

 

§4 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych  

z Łodzi i województwa łódzkiego. 

2. Zgłoszenie uczestnika do konkursu następuję za pośrednictwem szkoły. Do zgłoszenia 

należy dołączyć wypełniony przez rodzica/opiekuna prawnego formularz zgłoszeniowy 

stanowiący załącznik do regulaminu. 

3. Formularz należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail organizatora: 

dyktando@wbp.lodz.pl do dnia 28 lutego 2023 r. lub złożyć osobiście w siedzibie 

Biblioteki w Dziale Informacji Naukowej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu przyjmowanych zgłoszeń 

uczestnictwa w wypadku, gdyby liczba zgłoszeń przekroczyła możliwości 

organizacyjne Biblioteki. W takim przypadku do udziału w konkursie zakwalifikowani 

zostaną uczestnicy w kolejności dokonanych zgłoszeń. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie warunków wskazanych  

w Regulaminie 



6. W dyktandzie nie mogą brać udziału członkowie najbliższych rodzin Organizatora 

Konkursu. 

 

§ 5 

PRZEBIEG DYKTANDA I OCENA 

1. Przedmiotem Konkursu jest poprawne napisanie dyktanda odczytanego przez 

przedstawicieli Organizatora w pomieszczeniu, w którym odbywać się będzie Konkurs. 

2. Dyktando pisane jest na oryginalnych kartkach otrzymanych podczas rejestracji w dniu 

dyktanda. Kartki powinny być podpisane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły  

i klasa. 

3. Podczas pisania dyktanda 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, 

słowniki itp.). 

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

z powyższym regulaminem. 

5. Oceniana będzie ortografia i interpunkcja oraz zbieżność tekstu z oryginałem. 

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

organizatorów po zakończeniu imprezy. 

7. Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji 

zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN. 

8. Przed rozpoczęciem właściwej części tekst dyktanda zostanie przeczytany w całości. 

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

tekstu (każdy fragment zostanie odczytany dwa razy). 

10. Po zakończeniu dyktowania tekst dyktanda zostanie raz jeszcze odczytany w całości. 

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

zapisy działają na niekorzyść uczestnika. 

12. Poprawki należy nanosić skreślając cały wyraz lub znak interpunkcyjny. 

13. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów Jury podejmuje ostateczną 

decyzję na podstawie ilości błędów interpunkcyjnych i błędów ortograficznych. 

14. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodnicząca/y Jury. 

15. Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną dyktanda zgodnie  

z następującymi kryteriami: 

a) za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od 

określonej maksymalnej liczby punktów wg zasady: 

- błąd I stopnia - 1 pkt, 

- błąd II stopnia - 0,5 pkt, 

b) za błędy I stopnia uważa się pisownię rz - ż, ó - u, h - ch, pisownię "nie",  

c) z różnymi częściami mowy, pisownię wyrazów wielką literą, opuszczenie 

wyrazu, 

d) błędy II stopnia to inne błędy, np.: ą, ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, 

opuszczone pojedyncze litery, przestawienie wyrazów w zdaniu, zniekształcone 

końcówki wyrazów, 

e) dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu II stopnia. 

 



§ 6 

NAGRODY 

1. Organizator zapewnia dla 3 najlepszych uczestników nagrody rzeczowe. 

2. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu          

tygodnia od zakończenia Konkursu, na adres email podany przy zgłoszeniu. 

3. Jury może przyznać również Wyróżnienia. 

4. Wręczenie laureatom nagród nastąpi w dniu 17 marca. 

§ 7 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych uczestników konkursu 

ortograficznego „O PIÓRO MARSZAŁKA WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI” oraz 

rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych udzielających zgody i 

podpisujących formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące konkursu jest 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. 

Gdańska 100/102, 90-508 Łódź, tel. 42 6366835, sekretariat@wbp.lodz.pl. 

2. Konkurs jest ogłaszany publicznie, dlatego wyniki również zostaną opublikowane,  

tj. opublikowany zostanie protokół jury zawierający dane identyfikacyjne laureatów. 

3. Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska uzyskane w ramach trwania 

konkursu, będą publikowane w protokole jury oraz wszelkich informacjach o laureatach 

konkursu. Ponadto dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz 

Administratora usługi doradcze, prawne, informatyczne, usługi porządkowania, 

archiwizowania i niszczenia dokumentów. 

4. Rodzic/rodzice, opiekun/opiekunowie prawni uczestników konkursu mają prawo 

wglądu do treści danych swoich dzieci. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia 

udziału w konkursie. 

6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia UE 2016/679 (RODO). 

7. Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w każdym momencie, ale 

przetwarzanie do czasu wycofania zgody będzie legalne. 

8. Dane przechowywane będą do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, lecz nie dłużej niż przez czas ustalony zgodnie z rzeczowym wykazem akt 

lub do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, 

zależnie który okres jest dłuższy. 

9. Rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni uczestników konkursu, których dane 

dotyczą, mają prawo wnioskować o dostęp do danych, ich sprostowanie, usunięcie, 

ograniczenie przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, sprzeciwić 

się przetwarzaniu ze względu na swoją szczególną sytuację, gdy przetwarzanie 

następuje w ramach sprawowania władzy publicznej. 

10. Rodzicowi/rodzicom lub opiekunowi/opiekunom prawnym uczestników konkursu, 

którego dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie. Administrator zachęca jednak w razie pytań i wątpliwości 

mailto:sekretariat@wbp.lodz.pl


do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej 

iodo@wbp.lodz.pl. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie 

będą profilowane. 

 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

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

niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora konkursu oraz  

na stronie www.wbp.lodz.pl 

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 

specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na 

stronie www. 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu               

i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, przerwania, zmiany terminów lub 

przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

6. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

regulaminu. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa. 

8. Pytania w sprawie konkursu można kierować do pracowników Działu Informacji 

Naukowej WBP w Łodzi (e-mail: informacja@wbp.lodz.pl, tel. 42 663 03 33 lub 42 

633 03 47). 
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