
REGULAMIN DYKTANDA DLA MŁODZIEŻY 

 „Epicka podróż bohatera, czyli Pana Tadeusza powrót do domu” 

&1 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem dyktanda jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. 

2. Nad merytorycznym przebiegiem dyktanda czuwa Jury powołane przez Organizatora. 

&2 

TERMIN I MIEJSCE 

Dyktando odbędzie się dn. 18.10.2018 r. o godz. 12:00 w Gliwickim Centrum Edukacyjnym, ul. Okrzei 20 w 
Gliwicach,  Sala Audytorium. 

&3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Na miejsce dyktanda należy zgłosić się w dniu 18.10.2018 r. o godz. 11:45. 

2. W dyktandzie mogą wziąć udział uczniowie gliwickich szkół (wiek 15-17 lat), których opiekunowie dokonają 
odpowiedniego zgłoszenia do dnia 15.10.2018 r. poprzez wiadomość e-mail na adres: 
sekretariat@biblioteka.gliwice.pl . 

3. Formularz zgłoszeniowy oraz wymagane zgody dostępne będą w sekretariacie szkoły zainteresowanego 
Uczestnika od dnia 8.10.2018 r. 

&4 

PRZEBIEG DYKTANDA I OCENA 

1. Dyktando pisane jest na oryginalnych arkuszach przygotowanych przez Organizatora, które Uczestnik 
otrzyma bezpośrednio przed dyktandem. 

2. Podczas pisania dyktanda zabrania się używania telefonów komórkowych bądź innych urządzeń 
telekomunikacyjnych. 

3. Ocenie podlega poprawność ortograficzna oraz interpunkcyjna tekstu. Regulamin oceniania zostanie 
przedstawiony przed dyktandem. 

4. Przed rozpoczęciem właściwej części konkursu tekst dyktanda zostanie przeczytany w całości. 

5. Kolejne zdania będą odczytywane w całości, a następnie dyktowane fragmentami. Każdy fragment zostanie 
odczytany dwukrotnie. 

6. Po zakończeniu dyktanda tekst zostanie ponownie odczytany w całości. 

7. Tekst dyktanda powinien być napisany wyraźnie i czytelnie. Nieczytelne zapisy będą działały na niekorzyść 
Uczestnika. 

8. Poprawki należy nanosić poprzez skreślenie całego  wyrazu i zapisanie go w poprawnej wersji. 

9. Słownikiem końcowo rozstrzygającym spory dotyczące poprawności zapisu jest Wielki Słownik Ortograficzny 
PWN : z zasadami pisowni i interpunkcji / red. nauk. oraz oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej Edward 
Polański ; [oprac. haseł. Ewa Dereń i in.]. - Wyd.3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. 
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&5 

NAGRODY 

1. Spośród  Uczestników wyłoniony zostanie Gliwicki Młodzieżowy Mistrz Ortografii 2018. 

2. O wynikach dyktanda Organizator poinformuje wszystkie szkoły, które zgłosiły swoich przedstawicieli. 

3. Główną nagrodą w konkursie jest czytnik ebooków. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania II i III miejsca. 

5. Nagrody zostaną wręczone dnia 9.11.2018 r. w CKS Mrowisko po projekcji filmu „Pan Tadeusz”, ok. godziny 
20.00. 

&6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w dyktandzie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do poprawionego tekstu własnej pracy w dniu 29.10.2018 r.  

w godzinach 10.00 – 17.00 w Filii Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, ul. Kościuszki 17 (Dział 
Promocji). 


