Regulamin
konkursu ortograficznego
„IV Dyktando nad Dolinką”

1. Organizatorzy
Organizatorami IV Dyktanda nad Dolinką (zwanego dalej Dyktandem) są: Służewski Dom
Kultury (ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa) oraz Fundacja Języka Polskiego (ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa).
2. Zasady uczestnictwa
a) W Dyktandzie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16. roku życia (do konkursu nie będą
kwalifikowane osoby, które urodziły się po 8 marca 2005 r.
b) Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz
otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.
c) Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.sdk.waw.pl w zakładce
„IV Dyktando nad Dolinką”.
d) Wypełniony formularz należy przesłać organizatorom za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: zgloszenia@sdk.waw.pl. Można go również przekazać pocztą
tradycyjną na adres: Służewski Dom Kultury ul. J.S. Bacha 15, 02-743 Warszawa.
Zgłoszenia przyjmowane będą od 19 kwietnia do 6 maja 2021 r. włącznie.
e) Organizator gwarantuje udział w Dyktandzie 50 osobom, które jako pierwsze zgłoszą chęć
przystąpienia do konkursu.
f) Do konkursu nie mogą przystąpić absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź
licencjata ani pracownicy naukowi z tego zakresu. Uczestnikami nie mogą być również
zwycięzcy (zdobywcy pierwszego miejsca) poprzednich edycji Dyktanda nad Dolinką ani
laureaci (zdobywcy pierwszego miejsca) którejkolwiek z edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Ortograficznego „Dyktando nad Dolinką”. Uczestnikami konkursu nie mogą być
organizatorzy imprezy, której dotyczy niniejszy Regulamin.
g) Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu.
3. Jury
a) Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury pod przewodnictwem dr Barbary Pędzich,
językoznawcy, pracownika Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
b) Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, dbaniem
o prawidłowy przebieg konkursu, ogłaszaniem listy laureatów, interpretacją postanowień
niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem kwestii spornych związanych z przebiegiem
Dyktanda.

c) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył
postanowienia niniejszego Regulaminu.
d) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
4. Przebieg konkursu
a) Dyktando rozpocznie się 8 maja 2021 roku o godz. 11.00 w sali widowiskowej
Służewskiego Domu Kultury, mieszczącego się w Warszawie przy ul. J.S. Bacha 15.
b) W przypadku sprzyjającej pogody Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
Dyktanda w Amfiteatrze Służewskiego Domu Kultury.
c) Rejestracja uczestników rozpocznie się w dniu konkursu o godz. 10.00. Ostatni uczestnik
zostanie zarejestrowany o godz. 10.50. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić się do punktu
informacyjnego znajdującego się na parterze Służewskiego Domu Kultury w celu
potwierdzenia swojej obecności, podpisania Regulaminu oraz odebrania materiałów
piśmienniczych. Dane osobowe uczestników Dyktanda zostaną potwierdzone
na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna).
d) Uczestnicy konkursu otrzymają kartki, które posłużą do zapisania dyktowanego tekstu.
Kartki te będą oznakowane numerem identyfikacyjnym.
e) Tekst dyktanda zostanie odczytany w całości, następnie podyktowany zdanie po zdaniu
i ponownie odczytany w całości.
f) Dyktowany tekst należy wyraźnie zapisać na otrzymanych kartkach. Nie wolno używać
wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
g) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
h) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów i znaków interpunkcyjnych będą
interpretowane na niekorzyść piszącego.
i) Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie
powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
j) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy
naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac,
korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów,
laptopów itp.), słowników.
k) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
l) O zwycięstwie w Dyktandzie zadecyduje liczba i ranga błędów popełnionych przez
uczestników konkursu. Jeśli na podstawie napisanych dyktand nie będzie można wyłonić
zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki.
m) Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu błędów, do którego sprawdzane będą
prace uczestników.
n) Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy napisanej niezgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie.

o) Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych
w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
p) Informacja o wynikach Dyktanda będzie opublikowana najpóźniej do dnia 13.05.2021roku
do godziny 12.00
q) Po ogłoszeniu wyników Organizator będzie się kontaktował z wyłonionymi laureatami
Dyktanda, w celu przekazania nagród.
r) Dyktando zostanie przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących obostrzeń – z
uwzględnieniem zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy uczestnikami
i dezynfekcją materiałów
5. Nagrody
a) Zwycięzca Dyktanda nad Dolinką otrzyma nagrody rzeczowe, w tym pióro wieczne
ufundowane przez Burmistrza dzielnicy Mokotów.
b) Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
c) Nagrody muszą być odebrane osobiście przez laureatów konkursu najpóźniej do dnia
15.05.2021 r.
d) Warunkiem odebrania nagrody jest okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie
protokołu odbioru. W przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest podpis rodziców lub
opiekunów prawnych.
6. Przetwarzanie danych osobowych
a) Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych w celach:
– organizacji działań konkursowych;
– publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook
oraz w publikacjach pokonkursowych;
– zrealizowania czynności związanych z odebraniem nagrody.
b) Administratorem danych osobowych jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy, ul. J.S. Bacha 15, 02-743 Warszawa, tel. (22) 843-91-01, sdk@sdk.waw.pl.
c) Podanie danych jest wymogiem umownym regulaminu konkursowego. Niepodanie
danych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Dane będą przetwarzane w podanym
zakresie przez okres trwania kolejnych edycji konkursu nie dłużej niż 3 lat w przypadku
osób, które nie uczestniczą w dalszych edycjach. Po zakończeniu działań związanych z
organizacją konkursu zostaną usunięte.
d) Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, lecz przetwarzane jedynie w celu
określonym powyżej. Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
e) W ramach przetwarzania danych przez Administratora każdemu uczestnikowi konkursu
przysługuje prawo do: dostępu do danych, uzyskania kopii, sprostowania danych, „bycia

zapomnianym”, usunięcia danych z bazy, ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych, złożenia skargi do organu nadzorczego.
f) W sprawach związanych z danymi osobowymi oraz ich przetwarzaniem można się
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@sdk.waw.pl
i na profilach na Facebooku po rozstrzygnięciu konkursu.
7. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego
Regulaminu.
b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać)
do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
c) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym
przez Organizatorów.
d) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną
wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować
będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.
e) Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora (Służewski Dom Kultury,
ul. J.S. Bacha 15) oraz na stronie internetowej: www.sdk.waw.pl.
f) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne
zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej: www.sdk.waw.pl.
g) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
h) Koordynatorem Dyktanda oraz osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych ze strony
Służewskiego Domu Kultury jest Izabela Trzeciecka.

