REGULAMIN
IV Dyktanda Włocławskiego dla Dzieci
pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Włocławek dr. Marka Wojtkowskiego
ORGANIZATOR
§1
1. Organizatorem IV Dyktanda Włocławskiego dla Dzieci jest Fundacja na Rzecz Rozwoju
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”, z siedzibą we Włocławku, pl.
Wolności 1, nr KRS 0000478339, zwana dalej Organizatorem.
2. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach V edycji Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA
dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Nauka i wiedza przełamują bariery” – zadania
publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Włocławek.

CELE DYKTANDA
§2
1. Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny.
2. Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych.
3. Promocja kultury regionu.

ADRESACI
§3
1. Dyktando adresowane jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Włocławka.
2. Dyktando realizowane jest w trzech kategoriach wiekowych:
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Uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej



Uczniowie z klas IV – VI szkoły podstawowej



Uczniowie z klas VII – VIII szkoły podstawowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
§4
1. Udział w Dyktandzie jest bezpłatny.
2. Szkołę może reprezentować maksymalnie 9 uczniów, czyli maksymalnie 3 uczniów w każdej
kategorii wiekowej:


klasy I-III szkoły podstawowej



klasy IV – VI szkoły podstawowej



klasy VII – VIII szkoły podstawowej

3. Podczas pisania Dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych,
porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać
z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, słowniki itp.).
4. Oceniana będzie również interpunkcja.
5. Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
6. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany
na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie
zaznaczone.
7. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez
organizatorów po zakończeniu imprezy.

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
§5
1. Zwycięzcy Dyktanda w swojej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
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2. Przewiduje się 5 nagród w każdej kategorii wiekowej:

I miejsce
II miejsce
III miejsce
2 wyróżnienia
3. Opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych uczestników otrzymują podziękowania.
4. Wszyscy uczestnicy Dyktanda otrzymują dyplomy.
5. Nagrody nie będą wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

HARMONOGRAM DYKTANDA
§5
1. Zgłoszenia do udziału w Dyktandzie (załączony do Regulaminu formularz zgłoszeniowy)
należy dostarczyć osobiście lub przesłać (pocztą tradycyjną bądź mailową) do dnia 5
czerwca 2019 roku pod adresem:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”, pl.
Wolności 1, 87-800 Włocławek, pok. nr 26, II p.; e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl
z dopiskiem IV Dyktando Włocławskie dla Dzieci.

2. Zgłoszenia do udziału ucznia/uczniów w Dyktandzie dokonuje Szkoła.
3. IV Dyktando Włocławskie dla Dzieci przeprowadzone będzie w dniu 7 czerwca 2019 roku,
w następujących godzinach:
a) Grupa wiekowa uczniów z klas I-III rozpoczyna Dyktando o godz.9.00
b) Grupa wiekowa uczniów z klas IV-VI rozpoczyna Dyktando o godz.11.00
c) Grupa wiekowa uczniów w klas VII-VIII rozpoczyna Dyktando w godz.13.00
4. IV Dyktando Włocławskie dla Dzieci przeprowadzone będzie w budynku dydaktycznym
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku - Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr
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17 ( I p.) – wejście od ul. Wyszyńskiego.
5. Ogłoszenie wyników Dyktanda oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu jego
przeprowadzenia czyli w dniu 7 czerwca 2019 roku.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§6
1. Udział w Dyktandzie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora
podanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr. 133, poz. 833, Dz.U. 2016 r. poz.
922 z póź. zm.) w zakresie niezbędnym do organizacji i sprawnego przeprowadzenia
Dyktanda.
2. Uczestnicy Dyktanda wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby
prezentacji i realizacji przedsięwzięcia. Zgoda dotyczy publikacji zdjęć oraz filmu z przebiegu
Dyktanda.
3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą.
4. Organizator z własnej inicjatywy lub na żądanie Uczestnika może uzupełniać, korygować i
usuwać błędne, niepełne lub nieaktualne dane osobowe.

ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH
§7
1. Treść Dyktanda jest własnością Organizatora i podlega ochronie zgodnie z przepisami
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Rozpowszechnianie treści Dyktanda, w szczególności wykorzystywanie ich w celach
zarobkowych przez uczestników lub osoby trzecie, bez pisemnej zgody Organizatora, jest
zabronione i stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych Organizatora.
3. Wszelkie materiały związane z Dyktandem, które zostaną przekazane przez Uczestników nie
podlegają zwrotowi.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1. Przesłanie do Organizatora zgłoszenia przez Szkołę do udziału w Dyktandzie jest
jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
2. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Regulaminie.
3. Wszelkie pytania należy kierować pod adresem e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl lub
pod telefonem +48 660 457 526,
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