REGULAMIN DYKTANDA PN. „WALKA Z BYKAMI 4”
ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Filia nr 4 Biblioteki Elbląskiej, ul. Ogólna 59/1 w Elblągu.
ZASADY UCZESTNICTWA
a) W dyktandzie może uczestniczyć każdy, niezależnie od wieku, wyłączając laureatów –
zdobywców trzech pierwszych miejsc – w poprzednich konkursach z cyklu „Walka z bykami”.
b) Warunkiem udziału w dyktandzie jest zgłoszenie swej kandydatury do dn. 20 listopada 2017 r.
telefonicznie/ osobiście w Filii nr 4 przy ul. Ogólnej lub poprzez wypełnienie formularza
uczestnictwa i przesłanie go na adres: filia.ogolna@bibliotekaelblaska.pl (treść formularza dostępna
jest na stronie www.bibliotekaelblaska.pl).
c) Maksymalna liczba osób, mogących wziąć udział w dyktandzie: 35. O zakwalifikowaniu
się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej
35 organizator zastrzega sobie utworzenie listy rezerwowej, o możliwości przystąpienia do
konkursu osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie.
d) W dniu konkursu należy posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument
tożsamości.
PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY
a) 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, smartfony, tablety, laptopy itp.). W przypadku stwierdzenia
złamania tego punktu regulaminu, uczestnik zostanie wykluczony z konkursu.
b) W konkursie oceniana będzie ortografia i interpunkcja.
c) Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
d) Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu czy znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na
niekorzyść piszącego.
e) Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. W poprawkach także nie
wolno używać liter drukowanych.
f) Tytuł Wielkiego Mistrza Ortografii zostanie przyznany uczestnikowi, który popełni najmniejszą
ilość błędów spośród wszystkich uczestników.
g) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie
internetowej Biblioteki Elbląskiej oraz na jej profilu facebookowym.
h) Laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną poinformowani o możliwości odbioru nagród
telefonicznie. Odbiór certyfikatów za uczestnictwo w dyktandzie możliwy będzie po ogłoszeniu
wyników.
h) Po ukazaniu się wyników będzie możliwość wglądu do własnych prac przez okres 31 dni.
i) Tekst dyktanda opracowany został na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w
Słowniku języka polskiego PWN, dostępnego pod adresem: http://sjp.pwn.pl/ oraz Poradni
Językowej PWN, dostępnej pod adresem: http://sjp.pwn.pl/poradnia.
j) Tekst dyktanda zostanie przeczytany najpierw w całości, następnie każde zdanie zostanie
odczytane trzykrotnie. Na koniec tekst zostanie odczytany ponownie w całości.
k) Nad przebiegiem dyktanda będzie czuwać komisja.
NAGRODY
a) Nagrody zostaną przyznane za trzy pierwsze miejsca.
b) Uczestnicy dyktanda zawalczą o nagrody: bon podarunkowy w kwocie 100zł, obowiązujący we
wszystkich sklepach Centrum Handlowego „Ogrody” w Elblągu, bilety do kina, nagrody

książkowe.
b) Dla wszystkich uczestników przewidziany jest certyfikat uczestnictwa w konkursie.
c) Wśród osób, które posiadają aktywną legitymację czytelniczą obowiązującą w Bibliotece
Elbląskiej, zostanie przeprowadzone dodatkowe losowanie nagród-niespodzianek.
d) Aktywna legitymacja czytelnicza oznacza konto czytelnicze założone w dowolnej placówce
Biblioteki Elbląskiej, którego posiadacz w roku bieżącym (2017) odwiedził którąkolwiek placówkę
biblioteczną w celu aktualizacji konta. Osoby, które nie posiadają konta czytelniczego w Bibliotece
Elbląskiej, a chcą wziąć udział w dodatkowym losowaniu nagród, mogą założyć konto do dnia 22
listopada 2017 r., udając się osobiście do Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej (należy mieć przy sobie
dowód osobisty). Uwaga: aby wziąć udział w losowaniu nagród dla czytelników biblioteki, nie
można mieć żadnych nieuregulowanych zobowiązań wobec biblioteki (przetrzymane książki lub
nieopłacone należności za przetrzymanie).

