
V OTWARTE DYKTANDO 
ojczysty – polski – mój 2018

	RE	 G	 U	 L	 A	 M	 I	N	

 



Organizator: Dom Kultury w Kętach 
Cele konkursu: 
    Promowanie używania poprawnej polszczyzny. 
    Pobudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy na temat zasad ortografii 

Założenia regulaminowe
1. Dyktando ma charakter otwarty, jest skierowane do uczestników następujących kategorii wiekowych: 
					kat I:     uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
	    kat II:    uczniowie gimnazjum i klas 7 szkół podstawowych

	     kat. III: 
	    kat. IV:  dorośli
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Domu Kultury w Kętach (osobiście, pocztą tradycyjną lub

Dom Kultury w Kętach
32-650 Kęty ul. Żwirki i Wigury 2a 

e-mail: animator@domkultury.kety.pl
3. Przebieg dyktanda:
    Dyktando odbędzie się w Domu Kultury w Kętach, w dniu  Godzina zostanie podana d  26.04.2018 r.  25.04.2018 r.o dnia
    stronie internetowej organizatora: www.domkultury.kety.pl.
    Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, a także porozumiewać
    się z innymi uczestnikami czy korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych.

4. Sprawdzana będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

5. W przypadku braku rozstrzygnięcia konkursu (więcej niż jedna praca bezbłędna lub z taką samą ilością błędów)
  organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania dogrywki.
  Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą

  Ewentualne poprawki należy nanieść przez wyraźne skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji 

  Prace powinny być podpisane danymi: imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia i miejscowością zamieszkania,

  Prace bez powyższych danych nie będą oceniane.

i interpunkcji. 

    interpretowane na niekorzyść uczestnika. 

poprawnej. 

zgodnymi z podanymi w karcie zgłoszeniowej

32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2a, tel. 33 844 86 70/79
e-mail:   poczta@domkultury.kety.pl,

DomKulturywKetach domkulturywketachwww.domkultury.kety.pl

w Kętach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97

elektroniczną)  karty zgłoszeniowej do udziału w dyktandzie.	 do dnia 09.04.2018 r.

Dane do wysyłania kart zgłoszeniowych (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego):

6. W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej oraz pracownicy naukowi.

7. Dyktando odbędzie się tylko w przypadku wpłynięcia do organizatora co najmniej 7 zgłoszeń w danej kategorii. 

   O odwołaniu dyktanda w danej kategorii organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.

8. Ogłoszenie wyników dyktanda, spotkanie z komisją, wręczenie nagród odbędzie się    24.05.2018 r.

   w Domu Kultury w Kętach.
9. Prace nie będą zwracane.

10. W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

11. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez DK

   oraz na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatora.

   Szczegółowe informacje można uzyskać w Domu Kultury: 
   pok. nr 2, tel. 33 844 86 74 – instruktor: Marta Szymla  lub na stronie internetowej: www.domkultury.kety.pl

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

http://poczta@domkultury.kety.pl,
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