
 

REGULAMIN 

     I Gminnego Konkursu Ortograficznego 

            o „ Pióro Wójta Gminy Małkinia Górna” 

       

  

 

1.Organizator:        

Organizatorem I Gminnego Konkursu Ortograficznego o „Pióro Wójta Gminy 

Małkinia Górna ” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej                                       

ul. Biegańskiego 3. 

2. Celem Konkursu jest :  

- szerzenie kultury, edukacji oraz rozwijanie zainteresowania językiem polskim jako 

składnikiem dziedzictwa narodowego 

- sprawdzenie znajomości polskiej ortografii i interpunkcji 

- rozwijanie zainteresowań polska pisownią i promocja języka polskiego                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Termin i miejsce:    

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu  03 października 2018 r.  o godzinie : 

- 10.00 – dla uczniów szkół podstawowych  kl. IV-VI  

- 11.00 - dla uczniów szkół podstawowych  kl. VII- VIII i gimnazjum 

- 16.00 -dla uczniów szkół średnich i dorosłych 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej ul. Leśna 15     

  4. Zasady uczestnictwa  

1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych kl. IV- VIII, 

gimnazjalnych, szkół średnich oraz osób dorosłych z terenu gminy Małkinia Górna.  

2) Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  i średnich obowiązuje konkurs 

dwustopniowy: 

* etap szkolny   

* etap gminny  
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3) Uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zgłaszają 

dyrektorzy szkół – przedkładając protokół z eliminacji szkolnych. Każda szkoła 

zgłasza maksymalnie 10 uczniów z każdej kategorii, wyłonionych w drodze eliminacji 

szkolnych. 

4) Dla osób dorosłych Konkurs ma charakter jednostopniowy. Zgłoszenia dokonują 

przedkładając Formularz zgłoszeniowy z załącznikami  

4) Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie/dostarczenie do 28 września 2018r.  

wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego na adres:                                                                 

Gminna Biblioteka Publiczna ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna, e-mailem: 

gbpmalkinia@wp.pl  lub osobiście w siedzibie Biblioteki w godzinach 8.00-18.00                                                                                                                                                    

6. Uczestnicy Konkursu 

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych: 

1) uczniowie klas  IV – VI szkoły podstawowej; 

2) uczniowie klas  VII  - VIII szkoły podstawowej i gimnazjum; 

3) uczniowie szkół średnich oraz dorośli. 

5. Zgłoszenia do udziału w Konkursie: 

1).Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane będą  do dnia 28 września 2018 r. 

do godz. 18:00  

2.) Zgłoszenia dokonać należy na specjalnym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, który jest do pobrania na następujących 

stronach: www.malkiniagorna.pl , www.biblioteka.malkiniagorna.pl lub w siedzibie 

Biblioteki. 

3). Do Formularza zgłoszenia należy dołączyć odpowiednio: 

-zgodę na przetwarzanie danych osobowych  oraz zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunku ( dla pełnoletnich uczestników konkursu) – załącznik nr 2  

-zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunku (dla niepełnoletnich uczestników konkursu) – załącznik nr 3  

4).Osoby zgłaszające swój udział w konkursie odpowiadają za prawdziwość danych 

podanych w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM; 

5) Zgłoszenia niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

6. Przebieg Konkursu: 

1) Uczestnicy Konkursu na każdym etapie piszą dyktando. 

2) Teksty dyktand na etap szkolny Konkursu przygotowują komisje powołane przez 

dyrektorów szkół biorących udział w Konkursie, natomiast na etap gminny 

przygotowuje komisja powołana przez Organizatora. 
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3) Konkurs gminny polegać będzie na bezbłędnym napisaniu podyktowanego przez 

Organizatora tekstu na oryginalnych kartkach, podpisanych przez uczestnika kodem 

wskazanym w Formularzu Zgłoszeniowym ( numer PESEL) . 

2) Podczas pisania uczestnicy konkursu nie mogą korzystać z żadnych pomocy 

naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, 

korzystać z urządzeń  elektronicznych (telefonów komórkowych, laptopów, tabletów              

i innych) oraz słowników; 

3) Prace uczestników zostaną sprawdzone i oceniane przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Organizatora, która będzie odpowiedzialna za prawidłowy przebieg 

Konkursu. 

4) Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna oraz interpunkcyjna całego 

zapisanego przez uczestnika konkursu tekstu; 

5) Każda praca będzie sprawdzana do pierwszych 5 błędów ortograficznych (3 błędy 

interpunkcyjne będą traktowane jako 1 błąd ortograficzny). 

6). Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi drukowanymi 

literami 

7). Tekst musi być czytelnie napisany, aby nie stanowił problemu jego odczytania 

8). Nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków 

interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść uczestnika. 

9). Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie 

powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. 

10). Prace uczestników będą oceniane w trzech kategoriach i w każdej kategorii 

zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca. 

11). Zwycięzcą zostanie osoba, która napisze tekst bezbłędnie, bądź popełni 

najmniejszą liczbę błędów. 

12). W przypadku,  gdy tekst zostanie napisany bezbłędnie przez kilku uczestników 

przewidziana jest dogrywka.   

13). Wyniki konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 października 2018 r. 

podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej 

7. Postanowienia końcowe:  

1). Uczestnik, biorący udział w Konkursie podając swoje dane osobowe wyraża zgodę 

na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) 

2). Każdy z uczestników Konkursu udziela zgody na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy           

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. 



poz. 666 z późn.zm.) na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, w formie 

fotografii w ramach dokumentacji przebiegu  I Gminnego Konkursu Ortograficznego  

o „Pióro Wójta Gminy Małkinia Górna” przeprowadzonego w dniu 03 października 

2018 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Małkini Górnej .Uczestnicy wyrażają 

nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku swojej osoby 

bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. 

Materiały powstałe w związku z wykorzystaniem wizerunku uczestnika będą służyć 

do informowania o Konkursie i jego przebiegu. 

3). Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza jednocześnie akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

4.) Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian                               

w Regulaminie. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.   

  

Szczegółowe informacje o Konkursie  

uzyskać można w Bibliotece                                                                          

tel. 29 744 55 79, e-mail:gbpmalkinia@wp.pl  

        


