Regulamin Dyktanda
II Rembertowskie Dyktando 2018
z okazji
100.ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKE NIEPODLEGLOSCI
1. Organizatorem II Rembertowskiego Dyktanda 2018 jest Dom Kultury „Rembertow ” w Warszawie,
aleja Komandosow 8, 04 -485 Warszawa, wspolorganizatorem
– Urzad Dzielnicy Rembertow m.st.
Warszawy.
2. Celem Dyktanda jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wsrod mieszkancow dzielnicy
Rembertow m.st. Warszawy oraz osob zwiazanych z Rembertowem (za osobe zwiazana z
Rembertowem uznajemy osoby pracujace lub uczace sie na terenie dzielnicy), sprawdzenie znajomosci
zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekscie pisanym oraz sprawdzenie umiejetnosci pisania ze
sluchu.
3. Zasady udzialu w Dyktandzie i przeprowadzenia Dyktanda okresla niniejszy Regulamin.
4. Zgloszenie do udzialu w Dyktandzie jest rownoznaczne z akceptacja przez Uczestnika zapisow
niniejszego Regulaminu.
5. Udzial w Dyktandzie jest dobrowolny i bezplatny.
6. Przed przystapieniem do pisania Dyktanda kazdy Uczestnik jest zobowiazany do wypelnienia karty
rejestracyjnej, ktora stanowi zalacznik do niniejszego Regulaminu.
7. Zapisy do udzialu w Dyktandzie beda przyjmowane w terminie do 14 listopada 2018
- telefonicznie pod numerem 22 611 96 87 (w dni powszednie w godz. 13.00

roku:

-20.00)

- poczta elektroniczna na adres: domkultury.rembertow@wp.pl
- osobiscie w sekretariacie Domu Kultury „Rembertow ”, aleja Komandosow 8, 04 -485 Warszawa (w dni
powszednie w godz. 13.00 -20.00).
8. O udziale w Dyktandzie decyduje kolejnosc zgloszen. Liczba

miejsc ograniczona.

9. Zapisu dokonujemy , wypelniajac Karte Rejestracyjna. Zapisujac sie do udzialu w Dyktandzie,
uczestnik podaje imie, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, miejsce
zamieszkania oraz oswiadczenie o zwiazku z dzielnica Rembertow m.st. Warszawy.
Niewypelnienie
karty rejestracyjnej jest rownoznaczne z rezygnacja z dyktanda.
10. Dyktando rozpocznie sie 16 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Domu Kultury
„Rembertow ” w Warszawie.
11. Tekst Dyktanda zostanie przygotowany przez prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka oraz doc. dr Grazyne
Majkowska.
12. Podczas konkursu tekst Dyktanda kolejno zostanie:
- odczytany w calosci
- dyktowany zdanie po zdaniu (przed przejsciem do kolejnego zdania bedzie zadane pytanie o
ewentualne powtorzenie zdania przed chwila odczytanego)
- ponownie odczytany w calosci.

13. Po zakonczeniu czytania uczestnicy beda mieli 5 minut na oddanie napisanych przez siebie
tekstow.
14. Wszystkie prace zostana sprawdzone przez komisje (powolana przez Organizatorow) pod
nadzorem prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka bezposrednio po zakonczeniu pisania tekstu Dyktanda. W
oczekiwaniu na wyniki Uczestnicy wysluchaja rozmowy prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka i doc. dr
Grazyny Majkowskiej na temat jezyka polskiego.
15. Decyzje komisji sa ostateczne i wiazace dla uczestnikow.
16. Ocenie podlegac bedzie zarowno poprawnosc ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
17. Ogloszenie wynikow odbedzie sie 16 listopada 2018 r. w sali widowiskowej Domu Kultury
„Rembertow ” w Warszawie.
18. Uczestnicy beda pisac Dyktando w dwoch kategoriach:
a) kategoria mlodziez: 15 -18 lat
b) kategoria dorosli.
O zwyciestwie w kazdej kategorii decyduje najmniejsza liczba popelnionych bledow ortograficznych i
interpunkcyjnych.
19. Zwyciezcy konkursu otrzymaja nagrody oraz dyplomy.
20. Wszyscy uczestnicy otrzymaja dyplomy za udzial w Dyktandzie.
21. Organizatorzy maja prawo publikowania w srodkach przekazu (Internet, prasa, ulotki, inne) listy
uczestnikow Dyktanda.
22. Uczestnicy Dyktanda wyrazaja zgode na bezplatne publikowanie ich danych osobowych i
wizerunku w materialach informacyjnych o Dyktandzie oraz w kampaniach, przedsiewzieciach i
wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych zwiazanych z Dyktandem.
23. Organizatorzy nie ponosza odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych badz innych nieprawdziwych informacji
podanych w zgloszeniach Uczestnikow.
24. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu nalezy do Organizatorow.
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Zalaczniki:
Zalacznik nr 1 do Regulaminu II Rembertowskiego Dyktanda

2018

Zalacznik nr 2 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora

– Dom Kultury „ Rembertow ” .

