
Regulamin konkursu 

przeprowadzonego w dniu 21 lutego 2018 r. 

w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 

z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

 

 

1. Organizatorem konkursu, dalej zwanego dyktandem, jest Sejmik Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa. 

2. Celem dyktanda jest uczczenie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, 

propagowanie zasad poprawnej polszczyzny, sprawdzenie znajomości zasad 

ortograficznych i interpunkcyjnych oraz umiejętności pisania ze słuchu pracowników 

samorządowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz jednostek 

organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego.  

W konkursie mogą brać udział również radni województwa i powiatów. 

3. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje województwo kujawsko-pomorskie. 

4. Zasady udziału w dyktandzie oraz jego przeprowadzenia określa niniejszy regulamin. 

Zgłoszenie się jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika zapisów regulaminu. 

5. Udział w dyktandzie jest dobrowolny i bezpłatny. Zapisy będą przyjmowane pocztą 

elektroniczną na adres: sejmik@kujawsko-pomorskie.pl. Organizatorzy nie zwracają 

kosztów podróży. 

6. Zapisując się do udziału w dyktandzie, uczestnik podaje imię, nazwisko, numer 

telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej. Zwycięzcy poprzednich dwóch 

edycji konkursu, podając swoje dane, zobowiązani są do zamieszczenia w zgłoszeniu 

informacji o zdobytych wcześniej w tym konkursie nagrodach. Mogą napisać 

dyktando wraz z innymi uczestnikami, ich prace zostaną sprawdzone, ale nie zostaną 

wzięte pod uwagę przy wyłanianiu trzech najlepszych uczestników dyktanda. 

7. Liczba uczestników dyktanda jest ograniczona do 40 osób. O wpisie na listę 

uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenie 

będzie możliwe również w dniu dyktanda. 

8. Dyktando rozpocznie się 21 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 215 Urzędu 

Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2. 

9. Uczestnicy dyktanda otrzymają oznakowane kartki. Tożsamość osób piszących 

zostanie ukryta poprzez kodowanie prac. Każdy uczestnik dyktanda wpisze na swojej 

pracy wylosowany na sali kod osobisty. Po ogłoszeniu wyników dyktanda do 

publicznej wiadomości zostaną podane jedynie nazwiska zwycięzców. 

10. Autorkami tekstu dyktanda są dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak oraz dr hab. Iwona 

Kaproń-Charzyńska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

11. Tekst dyktanda zostanie najpierw jednokrotnie odczytany w całości przez członka 

komisji oceniającej Następnie tekst będzie dyktowany fragmentami, niekoniecznie 

pokrywającymi się z podziałami składniowymi poszczególnych zdań. Dyktujący 

zadba o sygnalizowanie końca zdań oraz ich podziałów wewnętrznych. Po 
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zakończeniu pisania przez wszystkich uczestników, ale przed oddaniem prac komisji 

oceniającej cały tekst dyktanda zostanie ponownie odczytany. Po zakończeniu 

czytania uczestnicy będą mieli 5 minut na oddanie swojej pracy komisji oceniającej. 

Oddanie pracy jest jednocześnie wyrażeniem przez uczestnika zgody na sprawdzenie 

poprawności zapisu tekstu przez komisję oceniającą. 

12. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych i z  

urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, elektroniczne 

słowniki itp.). W trakcie odczytywania tekstu dyktanda oraz jego dyktowania nie 

wolno porozumiewać się z innymi uczestnikami oraz opuszczać sali. 

13. Dyktowanego tekstu nie wolno zapisać wielkimi literami drukowanymi (wersalikami). 

Wszystkie liczebniki należy zapisać słownie.  

14. Tekst dyktanda należy zapisać z zachowaniem przynajmniej 2,5-centymetrowego 

marginesu po stronie prawej lub lewej kartki. 

15. Ewentualne poprawki można nanosić przez wyraźne skreślenie błędnego zapisu 

całego wyrazu lub znaku interpunkcyjnego i napisanie wyżej lub obok wersji 

poprawnej. 

16. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis znaków będzie rozstrzygany na niekorzyść 

piszącego. 

17. Pominięcie jakiegoś wyrazu lub znaku interpunkcyjnego będzie traktowane jako błąd. 

18. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych niniejszym regulaminem zostaną 

wykluczeni z udziału w konkursie. 

19. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. Podstawę oceny 

stanowić będą zasady pisowni i interpunkcji zawarte w „Słowniku ortograficznym 

wraz z zasadami pisowni i interpunkcji” pod red. E. Polańskiego, wyd. najnowsze 

(dalej: „Słownik”), lub opisane na stronie internetowej: 

http://sjp.pwn.pl/zasady/Zasady-pisowni-i-interpunkcji;713485.html,  

a w przypadkach nieuregulowanych w „Słowniku” – orzeczenia Rady Języka 

Polskiego w zakresie przepisów ortografii. 

20. Komisja wskaże trzech najlepszych uczestników konkursu, którzy otrzymają nagrody 

rzeczowe. Organizatorzy mogą zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród lub 

wyróżnień. 

21. Ogłoszenie werdyktu komisji i wręczenie nagród odbędzie się w dniu dyktanda. 

22. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące dla uczestników. Odwołać można się jedynie 

w sytuacji oczywistej pomyłki sprawdzającego (niewłaściwie policzonych błędów, 

pomyłkowego skreślenia poprawnej formy przez sprawdzającego itp.). 

23. Uczestnicy dyktanda wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie swojego wizerunku  

w materiałach informacyjno-szkoleniowych. 

24. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

organizatora konkursu zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych”. 

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z dyktandem będzie 

Organizator. 

25. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

http://sjp.pwn.pl/zasady/Zasady-pisowni-i-interpunkcji;713485.html

