
Regulamin konkursu ortograficznego  
„Dyktando Seniorów 2012” 

1. Organizatorzy i patronat 

Organizatorem konkursu ortograficznego ”Dyktando Seniorów 2012 jest Bytomski 
Uniwersytet Trzeciego będący częścią Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu. 

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Bytomia pan Piotr Koj. 

2. Zasady uczestnictwa 

1) W konkursie mogą uczestniczyd osoby powyżej 50 roku życia (do konkursu nie będą 
kwalifikowane osoby urodzone po 31.12.1961 r.), które są studentami uniwersytetów 
trzeciego wieku.  

2) Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie lub przesłanie do biura 
konkursu wypełnionego i podpisanego formularza Zgłoszenia udziału. 

3) Wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenia udziału należy złożyd osobiście lub 
przesład faksem, poczta tradycyjną albo pocztą elektroniczną po jego zeskanowaniu. 

4) Termin przyjmowania zgłoszeo upływa 21 stycznia 2012 r. W przypadku przesłania 
zgłoszenia pocztą tradycyjną liczy się data na stemplu pocztowym. 

5) Realizator gwarantuje udział w konkursie 100 osobom, które jako pierwsze zgłoszą 
przystąpienie do konkursu. 

6) W konkursie nie mogą uczestniczyd osoby, które brały udział w poszczególnych 
edycjach Ogólnopolskiego Dyktanda w Katowicach i zajęły w nich pierwsze, drugie lub 
trzecie miejsce. 

7) Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani 
kosztów noclegu. 

8) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na 
ich przetwarzanie przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu w celu 
dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami, Dz.U. 133 poz. 883 z późn.zm.). 

9) Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne 
zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośników audiowizualnych jego 
wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie 
i niepublicznie, w każdej formie i technice, w niegraniczonym czasem i przestrzenią 
polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu. 

3. Jury 

Nad przebiegiem konkursu czuwad będzie Jury pod przewodnictwem dr Danuty Krzyżyk 
z Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

4. Organizacja i przebieg konkursu 

1) Konkurs odbędzie się w sobotę, 28.01.2012 r. w Auli Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Bytomiu przy ul. Powstaoców Śląskich 10. 

2) Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 1100. Osoby zgłoszone do udziału 
w konkursie zobowiązane są do przedstawienia w czasie rejestracji dokumentu 
tożsamości. 



3) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystad z żadnych pomocy 
naukowych, porozumiewad się z sobą, opuszczad sali przed zebraniem prac, korzystad 
z wszelkich urządzeo elektronicznych (telefonów komórkowych, notebooków itp.) 
oraz słowników. 

4) Nie wolno dyktowanego tekstu pisad wersalikami, czyli wielkimi literami 
drukowanymi. 

5) Nie wolno dyktowanego tekstu pisad przez kalkę lub kopiowad w inny sposób. 
6) Ocenie podlegad będzie zarówno poprawnośd ortograficzna, jak i interpunkcyjna. 
7) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków 

interpunkcyjnych będą interpretowane  na niekorzyśd piszącego. Ewentualne 
poprawki należy nanieśd przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji 
poprawnej. Skreślenia muszą byd wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie 
wolno używad wersalików, czyli wielkich liter drukowanych. 

8) Jeżeli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie 
można wyłonid zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą 
błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. 
Wyłonieni zostaną laureaci, którzy popełnili najmniejszą liczbą błędów. 

9) Ogłoszenie wyników odbędzie w dniu konkursu. 
10) Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasady pisowni i interpunkcji 

zawartych w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda 
Polaoskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie III, Warszawa 2010. 

5. Nagrody 

1) Zwycięzca „Dyktanda Seniorów 2012” otrzyma tytuł MISTRZA SENIORA ORTOGRAFII 
POLSKIEJ oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł. 

2) Uczestnik konkursu „Dyktando Seniorów 2012”, który zajął drugie miejsce, otrzyma 
tytuł PIERWSZEGO WICEMISTRZA SENIORA ORTOGRAFII POLSKIEJ oraz nagrodę 
pieniężną w wysokości 600 zł. 

3) Uczestnik konkursu „Dyktando Seniorów 2012”, który zajął trzecie miejsce, otrzyma 
tytuł DRUGIEGO WICEMISTRZA SENIORA ORTOGRAFII POLSKIEJ ORAZ nagrodę 
pieniężną w wysokości 400 zł. 

4) Nagrody pieniężne zostaną wypłacone zwycięzcom pomniejszone o kwotę podatku 
dochodowego. 

5) Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród pieniężnych. 

6. Postanowienia koocowe 

1) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 
regulaminu. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo (jeżeli okoliczności będą tego wymagad) do 
skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów. 

3) Nagrody muszą byd odebrane w terminie do 2 tygodni po zakooczeniu konkursu. 
4) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną 

wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu 
podejmowad będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando 
postanowieo regulaminu. 

5) Organizator może zaprosid do pisania dyktanda (poza konkursem) gości specjalnych. 


