
Powiatowe Dyktando 

o Pióro Starosty Brzezińskiego 

11 stycznia 2017 r. 

z okazji Dnia Pisma Ręcznego  

w ramach inauguracji obchodów 685-lecia Kasztelanii Brzezińskiej (1332 – 2017) 

REGULAMIN 

Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) został opracowany dla zapewnienia prawidłowej 

organizacji konkursu pn. „Powiatowe Dyktando o Pióro Starosty Brzezińskiego”. 

1. Organizatorzy 

Powiat Brzeziński  

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach. 

2. Zasady uczestnictwa 

a. W konkursie pn. „Powiatowe Dyktando o Pióro Starosty Brzezińskiego” (zwanym 

dalej Dyktandem lub Konkursem) może uczestniczyć każdy, kto we właściwym 

czasie: 

-  zgłosi swój udział (dotyczy osób dorosłych), 

- zostanie zgłoszony przez uprawnioną placówkę oświatową (dotyczy osób 

niepełnoletnich). 

b. W Dyktandzie nie mogą brać udziału: 

- uczniowie i nauczyciele LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach,  

- pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzezinach, 

- nauczyciele poloniści oraz studenci i absolwenci filologii polskiej 

c. Tekst dyktanda do momentu jego rozpoczęcia jest chroniony tajemnicą. 

d. Prace uczestników Dyktanda zostaną zakodowane, aby zagwarantować 

anonimowość podczas sprawdzania.  

e. Dyktando będzie odbywało się z podziałem na 3 grupy wiekowe (3 poziomy 

trudności): 

- uczniowie klas 4 – 6 ze szkół podstawowych Powiatu Brzezińskiego (zgłoszenia 3 

uczniów może dokonać dyrekcja każdej szkoły podstawowej), 



- uczniowie gimnazjów Powiatu Brzezińskiego (zgłoszenia 5 uczniów może 

dokonać dyrekcja każdego gimnazjum),  

- osoby dorosłe bez względu na miejsce zamieszkania, wyłączając osoby 

wymienione w punkcie 2.b.  (zgłaszają się same). 

f. Warunkiem uczestnictwa w  Dyktandzie jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez 

dostarczenie karty zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 

(sekretariat). 

g. Zgłoszenia przyjmowane są w miejscu, o którym mowa w punkcie 2.f.  

do dnia 21 grudnia 2016 r. (godz. 16:00). 

h. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

i. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podroży. 

j. Uczestnik, przystępując do Dyktanda i podając swoje dane osobowe, wyraża 

zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatorów. 

k. Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w 

czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i 

danych w materiałach, które będą w celach promocyjnych wydawane oraz 

rozpowszechniane publicznie i niepublicznie.  

3. Jury 

a. Nad organizacją i przebiegiem Dyktanda czuwa Jury, w którego skład wejdą 

przedstawiciele Organizatorów. 

b. Członkowie Jury zajmują się w szczególności: 

- opracowaniem tekstów dyktand dla 3 grup wiekowych,  

- prawidłowym przebiegiem Dyktanda,  

- ogłaszaniem wyników i listy zwycięzców, 

- interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

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. Konkurs odbędzie się 11 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w 

Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 w następujących godzinach: 

- 9:00 dorośli; 

- 10:30 uczniowie szkół podstawowych; 

- 12:00 uczniowie gimnazjów. 

b. Uczestnicy powinni przybyć na miejsce min. 15 minut przed rozpoczęciem 

Dyktanda -  w celu odnotowania swojego uczestnictwa. 

c. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych 

pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed 

zebraniem prac, korzystać z żadnych urządzeń elektronicznych (telefonów 

komórkowych, notesów, laptopów itp.) ani słowników. 

d. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami 

drukowanymi. 

e. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób. 

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

g. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i 

znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. 

Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie 

powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w 

poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych. 

h. Jeżeli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie 

można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą 

błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania miejsc 

równorzędnych. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę 

błędów. 

i. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców nastąpi 21 stycznia 2017 r. podczas 

XV Powiatowego Spotkania Noworocznego w Brzezinach (sala konferencyjna 

Urzędu Miasta) o godz. 17:00. 

j. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie podanym przez 

organizatorów. 

 

 



5. Nagrody 

a. Nagrodę główną w postaci: 

-  statuetki „Pióro Starosty Brzezińskiego”,  

- tytułu MISTRZA ORTOGRAFII POWIATU BRZEZIŃSKIEGO, 

- wiecznego pióra  

otrzyma zwycięzca każdej kategorii wiekowej (łącznie 3 nagrody główne). 

b. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową. 

c. Okolicznościowe dyplomy otrzymają także wszystkie szkoły, zgłaszające 

uczestników do konkursu, i nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w 

konkursie. 

6. 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 zmian w treści niniejszego Regulaminu. 

c. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.powiat-brzeziny.pl  

w zakładce REKREACJA/KONKURSY. 

d. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy  

lub Jury. 

Informacje: 

Starostwo Powiatowe w Brzezinach 

ul. Sienkiewicza 16 

95-060 Brzeziny 

tel. 46 874 11 11 wew. 40 

lub 46 874 00 90 

www.powiat-brzeziny.pl 

www.facebook.com/powiat.brzeziny 
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