
 

 

1. Organizator 

Organizatorem Bibliotecznego Dyktanda jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Zgierzu (inaczej: 
biblioteka pedagogiczna w Zgierzu), ul. 3 Maja 46, Zgierz. 

2. Cel przedsięwzięcia 

Celem Dyktanda jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny, sprawdzenie znajomości reguł poprawnej 
pisowni oraz promocja biblioteki i dobra zabawa. 

3. Zasady uczestnictwa 

A. W Dyktandzie mogą uczestniczyć osoby w każdym wieku. 

B. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie jest zgłoszenie swojego udziału w konkursie za 
pośrednictwem poczty e-mail zgierz@pbw.lodz.pl lub telefonicznie 42 717 43 04 do dnia 1 czerwca 
2017 roku. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę rodziców (opiekunów) 
na udział w Dyktandzie. 

C. Organizator gwarantuje udział w Dyktandzie 40 osobom, które jako pierwsze zgłoszą chęć 
przystąpienia do konkursu. 

D. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

E. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich 
przetwarzanie przez Organizatora w zakresie związanym z przeprowadzeniem Dyktanda. Każdy  
z uczestników Dyktanda wyraża nieodwołalną zgodę na zarejestrowanie i utrwalenie na nośnikach 
audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach służących promocji Dyktanda i biblioteki.  
W przypadku uczestników niepełnoletnich za taką zgodę uznawana jest zgoda rodziców (opiekunów) 
na udział w Dyktandzie. 

4. Jury 

A. Członkowie Jury czuwają nad prawidłowym przebiegiem Dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, 
interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem kwestii spornych związanych 
z przebiegiem Dyktanda. 

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

5. Przebieg konkursu 

A. Dyktando rozpocznie się w czytelni biblioteki pedagogicznej w Zgierzu 3 czerwca 2017 roku  
o godz. 17.00. W uzasadnionych przypadkach ze względów organizacyjnych Dyktando może odbyć 
się w innym pomieszczeniu zlokalizowanym w tym samym budynku. 

B. Uczestnicy konkursu otrzymają kartki, na których należy wpisać podyktowany tekst. Uczestnicy 
powinni mieć własne długopisy. 

C. Tekst dyktanda zostanie odczytany w całości, następnie podyktowany zdanie po zdaniu i ponownie 
odczytany w całości. 

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

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

F. Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić 
zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), Organizator zastrzega 
sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą 
liczbę błędów. 

6. Nagrody 

A. Zwycięzca Bibliotecznego Dyktanda otrzyma nagrodę główną. 

B. Przyznane zostaną także nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca.  

7. Postanowienia końcowe 

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

B. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Dyktanda w przypadku niewystarczającej liczby 
zgłoszeń. 

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

D. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub Jury Dyktanda. 


