
 

 

I  NOWOSĄDECKIE  DYKTANDO 

O PIÓRO  PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA LUDOMIRA HANDZLA 

REGULAMIN KONKURSU  ORTOGRAFICZNEGO 

ORGANIZATOR: SĄDECKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JÓZEFA  SZUJSKIEGO W NOWYM SĄCZU 

PATRONAT  HONOROWY  :  PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA – LUDOMIR  HANDZEL 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs ma charakter otwarty – zapraszamy nie tylko nowosądeczan. 

2. Dyktando organizowane jest dla trzech grup wiekowych: 

 Kategoria szkoła podstawowa: klasy VI-VIII 

 Kategoria szkoła średnia 

 Kategoria open: wszyscy chętni bez ograniczeń wiekowych. 

3. Chętni zgłaszają swój udział, dostarczając wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) 

osobiście lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres organizatora: 

Sądecka Biblioteka Publiczna 

im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu 

ul. Franciszkańska 11, 33-300 Nowy Sącz 

 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@sbp.nowysacz.pl z dopiskiem                      

„I NOWOSĄDECKIE DYKTANDO” w terminie do 30 września 2019 roku. 

4. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu dyktanda. 

5. Szkoły mogą zgłosić po  2 uczestników. 

6. W dyktandzie nie mogą brać udziału osoby, które zawodowo zajmują się ortografią języka 

polskiego: absolwenci filologii polskiej i nauczyciele języka polskiego. 

7. Nad organizacją i przebiegiem konkursu będzie czuwać jury powołane przez organizatora. 

Decyzja jury jest ostateczna i wiążąca dla uczestników. 

8. Jury wyłoni po dwóch zwycięzców  w każdej kategorii, przyznając tytuł Mistrza i 

Wicemistrza Ortografii. 

9. Nagrody zostaną wręczone w trakcie spotkania z profesorem Jerzym Bralczykiem, które 

odbędzie się 7 października o godz. 17.30 w sali reprezentacyjnej im. Stanisława 

Małachowskiego w Ratuszu w Nowym Sączu. 

10. Terminy dyktand: 

 Kategoria szkoła podstawowa: klasy VI-VIII 

1 października 2019 roku godz. 9.00, aula II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym 

Sączu, ul. Żeromskiego 16 

 Kategoria szkoła średnia 

1 października 2019 roku godz. 11.00, aula II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym 

Sączu, ul. Żeromskiego 16 
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 Kategoria open: wszyscy chętni bez ograniczeń wiekowych 

2 października 2019 roku godz. 16.30, sala reprezentacyjna im. Stanisława 

Małachowskiego, Rynek w Nowym Sączu 

Uczestnicy dyktand powinni zgłosić się z dokumentem tożsamości pół godziny przed 

rozpoczęciem konkursu, w celu otrzymania zakodowanych kart i przydzielenia miejsca. 

11. Dyktando jest pisane na oryginalnych kartkach z kodem uczestnika. W czasie trwania 

dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych. 

12. Tekstu dyktanda nie wolno pisać drukowanymi literami (wersalikami). 

13. Ocenie będzie podlegać zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. 

14. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść 

piszącego.  

15. Poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji 

poprawnej. 

16. Najpierw cały tekst zostanie głośno odczytany, kolejne zdania będą odczytywane w 

całości, a potem we fragmentach po dwa razy. Po zakończeniu dyktanda tekst zostanie 

jeszcze raz odczytany w całości. 

17. Słownikiem rozstrzygającym wszelkie wątpliwości zapisu jest Wielki słownik ortograficzny 

PWN, pod red. Edwarda Polańskiego, Warszawa  

18. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodniczący jury. 

19. Dane uczestnika przy zgłoszeniu będą zakodowane . Odkodowanie nastąpi w celu 

ustalenia danych osobowych Mistrza Ortografii. 

20. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie przez SBP w Nowym Sączu, w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu. 


