REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW
„MISTRZ ORTOGRAFII POLSKIEJ”

§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla gimnazjalistów
„Mistrz Ortografii Polskiej” zwanego dalej „Konkursem” jest Gimnazjum nr 1
im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku.
2. Współorganizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku.
3. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Płońska Pan Andrzej Pietrasik.

§2
Cele Konkursu
1. Celem konkursu jest:
• propagowanie wśród młodzieży reguł poprawnej pisowni,
• podnoszenie poziomu świadomości językowej i kultury języka ojczystego.

§3
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych z miasta Płońska
i terenu powiatu płońskiego.

§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie ucznia do dnia 27 kwietnia 2017 roku
do godz. 15.00 przez wypełnienie karty zgłoszenia, która stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
2. Szkoła może zgłosić nie więcej niż 3 uczniów.
3. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej www.gimfor.edu.pl.
4. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza zarazem wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. nr 104, poz. 926) oraz do wykorzystania wizerunku w zakresie niezbędnym do
realizacji konkursu, a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.

§5
Komisja konkursowa
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja konkursowa powołana przez
Organizatora.
2. Komisja konkursowa czuwa nad organizacją i przebiegiem Konkursu.
3. Komisja konkursowa zajmuje się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda,
prawidłowym przebiegiem Konkursu, sprawdzeniem prac, ogłoszeniem listy nagrodzonych,
interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych
z Konkursem sporów.
4. Komisja konkursowa może także podjąć decyzję o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który
naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
6. Konkurs jest jednoetapowy.
7. Konkurs odbędzie się 4 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Organizatora Konkursu,
tj. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II ul. Ks. R. Jaworskiego 25 w Płońsku.
8. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§6
Przebieg konkursu
1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest poprawne napisanie ze słuchu treści dyktanda.
2. Tekst dyktanda zostanie odczytany przez lektora.
3. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy
naukowych, słowników, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac,
korzystać z urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.).
4. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać wielkimi drukowanymi literami. Dopuszczalne jest to
tylko wtedy, gdy na taką pisownię zezwalają odpowiednie przepisy ortograficzne.
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora Konkursu
w terminie, o którym Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo
(informacje będą przekazane do szkół).
§7
Zasady oceny
1. Ocenie będzie podlegać zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
2. Zasady oceny: oceniana jest liczba błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
3. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków
interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego.
4. Ewentualne poprawki należy nanieść przez wyraźnie zaznaczone skreślenie błędnego wyrazu
i napisanie powyżej lub obok wersji poprawnej. Również w poprawkach nie wolno używać
wielkich drukowanych liter. Nie dopuszcza się też użycia korektora.
5. Zwycięzcą zostanie osoba, która popełni jak najmniejszą liczbę błędów.
6. Dyktando konkursowe zostanie omówione. Uczestnicy otrzymają informację o najczęściej
popełnianych błędach oraz regułach ortograficznych, które sprawiły im najwięcej problemów.
§8
Nagrody
1. Komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia uczestnikom, którzy w tekście dyktanda
popełnili najmniej błędów. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody i dyplomy, pozostałym uczestnikom zostaną wręczone podziękowania.
2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma imienne potwierdzenie udziału w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo podania wyników Konkursu do publicznej wiadomości za
pośrednictwem mediów.

§9
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie
internetowej: www.gimfor.edu.pl.
2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 23 662 21 67.
3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

..................................
(pieczęć szkoły )

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA – POWIATOWY KONKURS
ORTOGRAFICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW „MISTRZ ORTOGRAFII POLSKIEJ”

Nazwa, adres, telefon, adres e-mail szkoły zgłaszającej:
….........................................................….........................................….........................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

Imiona i nazwiska uczniów, klasa:
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna, e-mail, nr telefonu:
…...................................................................................................................................................
Oświadczenie opiekuna:
Oświadczam, że zapoznałem/-am swoich podopiecznych z regulaminem Konkursu,
uzyskałem/-am od nich akceptację treści oraz wymaganą przepisami zgodę rodziców na
przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych i wizerunku uczniów na potrzeby
przeprowadzenia konkursu przez Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku,
a także w różnych materiałach i akcjach informacyjnych i promocyjnych związanych
z działalnością w/w placówki.

…......................................
(miejscowość, data)

….........................................
(czytelny podpis opiekuna )

