Regulamin I Dyktanda Ortograficznego
1. Organizator
• Grupa Nieformalna - Łowcy Prymusów
• Partner: Gmina Strzelce Opolskie
2. Cel Dyktanda
• Promowanie języka polskiego oraz jego poprawności i kultury
• Integracja mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie
• Zapewnienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie alternatywnych sposobów
spędzania czasu wolnego
3. Miejsce przeprowadzenia Dyktanda
• Hala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich, przy
ulicy Kozielskiej
4. Termin i godzina przeprowadzenia Dyktanda
• 23 września 2018 r., godz. 12.00
5. Zasady uczestnictwa
• Udział w Dyktandzie jest bezpłatny
• Uczestnikiem mogą być osoby które ukończyły 14 rok życia. Organizator nie określił
górnej granicy wieku.
• Pierwszeństwo udziału mają mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie, jednak dopuszcza
się udział osób z całego powiatu strzeleckiego.
• W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają pisemnej zgody rodziców
lub opiekunów, potwierdzającej udział dziecka w Dyktandzie. Zgoda ta jest
równoznaczna z zaakceptowaniem przez rodzica lub opiekuna postanowień
niniejszego regulaminu.
• W Dyktandzie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej, a także pracownicy
naukowi zajmujący się merytorycznie tego typu tematyką.
• Każdy z uczestników wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie Dyktanda,
utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach
wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie. Materiały te będą
służyć promocji Dyktanda.
6. Zgłoszenia do udziału w Dyktandzie.
• Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz załączony do niniejszego
regulaminu.
• Wypełnione i podpisane zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną
(skan) na adres mailowy: zgloszenia@strzelceopolskie.pl lub dostarczyć osobiście do
siedziby Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, I piętro
sekretariat.
• Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 września 2018 r. godz. 15.30
• Limit osób biorących udział w Dyktandzie wynosi 100.
• W przypadku wolnych miejsc po wyznaczonym wyżej terminie, Organizator
dopuszcza możliwość zapisów w dniu Dyktanda tj. 23 września 2018 roku do godziny
11.00, do wysokości określonego limitu osób biorących udział w Dyktandzie.

7. Jury
•

Oceny prac dokona jury w skład którego wejdą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, pracownicy Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek
w Strzelcach Opolskich oraz nauczyciele języka polskiego.
• Jury będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Dyktanda, prawidłową
interpretacją postanowień niniejszego regulaminu, rozstrzygnięciem ewentualnych
sporów związanych z przebiegiem Dyktanda.
• Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności w czasie oceniania prac.
8. Przebieg Dyktanda
• Dyktando odbędzie się 23 września 2018 r. o godz. 12.00 w hali sportowej przy PSP
nr 1 w Strzelcach Opolskich przy ulicy Kozielskiej.
• Uczestnicy powinni przybyć do hali sportowej najpóźniej 30 minut przed
rozpoczęciem Dyktanda tj. do godz. 11.30.
• Dyktando będzie polegać na napisaniu przez uczestników tekstu, który będzie na
początku odczytany w całości, a następnie będzie odczytywany po jednym zdaniu.
• Podczas pisania uczestnikom nie wolno: korzystać z żadnych pomocy naukowych i
innych materiałów drukowanych, porozumiewać się między sobą, opuszczać Sali
przed zebraniem lub oddaniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych (telefony,
notesy, laptopy itp.). Osoby, które nie będą respektować powyższych zasad mogą
zostać wyproszone z sali przez jury.
• Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
• Poprawki w napisanym tekście należy nanosić skreślając cały wyraz lub znak
interpunkcyjny z błędnym zapisem, a wersję poprawną należy napisać powyżej
skreślonego wyrazu. Inne poprawki i korekty nie będą uwzględniane.
• Uczestnik, który napisze cały tekst może oddać swoją pracę wcześniej zgłaszając się
do jury poprzez podniesienie ręki.
• Ogłoszenie wyników odbędzie się tego samego dnia tj. 23 września 2018 r. w miejscu
pisania Dyktanda.
9. Ocenianie
• Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
• Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków
interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Z tego względu
zaleca się uczestnikom czytelne i przejrzyste pisanie tekstu Dyktanda.
10. Zasady punktacji
•
•
•
•
•

Maksymalnie można zdobyć 100 pkt. (za pracę bezbłędną ortograficznie oraz
interpunkcyjnie).
Za każdy błąd wynikający z naruszenia pierwszorzędnych i drugorzędnych zasad
ortograficznych odejmujemy 2 pkt.
Za błąd interpunkcyjny (brak odpowiedniego znaku interpunkcyjnego, dodanie lub
jego błędne użycie) odejmujemy 1 pkt.
Brak cudzysłowu z dwóch lub tylko z jednej strony wypowiedzenia –
odejmujemy 1 pkt.
W zapisie imion za poprawne przyjmujemy tylko ich pełne brzmienie. Za użycie
skrótu imienia odejmujemy 1 pkt.

•

Za powtórzenie błędu wynikającego z naruszenia pierwszorzędnych i drugorzędnych
zasad ortograficznych w takim samym wyrazie również odejmujemy 2 pkt.
• Brak litery w wyrazie, zmiana kolejności liter, dodanie litery, brak lub dodanie
spójnika, usterki graficzne – odejmujemy 0,5 pkt.
• Brak akapitów - nie odejmujemy pkt.
11. Nagrody
• Zwycięzcy Dyktanda otrzymają nagrody:
I miejsce – bon wartości 500 zł
II miejsce – bon wartości 350 zł
III miejsce – bon wartości 200 zł
• Bony będzie można zrealizować w dowolnie wybranym przez zwycięzcę sklepie na
terenie miasta Strzelce Opolskie, który honoruje bony (karty podarunkowe).
• W czasie wręczenia nagrody, zwycięzcy otrzymują potwierdzenie przyznania nagrody
i wskazują sklep, w którym chcą zrealizować bon, który będzie do odbioru od dnia
24 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich przy Placu
Myśliwca 1, I piętro - sekretariat.
12. Postanowienia końcowe
• Udział w Dyktandzie jest dobrowolny, bezpłatny i oznacza akceptację zapisów
niniejszego regulaminu.
• Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów dojazdu na Dyktando.
• Uczestnik Dyktanda przystępując do Dyktanda podaje swoje dane osobowe, wyraża
zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora w celu promocji przedsięwzięcia oraz
jego dokumentacji.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Dyktandzie.
Organizatorzy

