Regulamin Konkursu Ortograficznego
„Dyktando Uniwersyteckie 2017”
13maja 2017 roku
I.
Organizatorzy
Organizatorem Konkursu Ortograficznego „Dyktando Uniwersyteckie 2017” jest
Uniwersytet Szczeciński.
II. Zasady uczestnictwa
1. W Dyktandzie Uniwersyteckim 2017 brać mogą udział wyłącznie mieszkańcy
województwa zachodniopomorskiego posiadający stałe lub tymczasowe zameldowanie,
którzy ukończą 16 lat do dnia 13 maja 2017 roku oraz studenci wszystkich szczecińskich
uczelni po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej bez względu na adres zameldowania.
2. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie Uniwersyteckim 2017 jest zarejestrowanie się,
wypełnienie zgłoszenia i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu
do konkursu.
3. Zgłoszenie udziału wymaga wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie
http://www.swieto.usz.edu.pl/dyktando

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 maja 2017 roku o godz. 12.00.
5. Liczba uczestników dyktanda jest ograniczona do 150 osób.
6. Organizator dnia 11 maja 2017 roku zamieści na stronie
http://www.swieto.usz.edu.pl/dyktando listę osób zakwalifikowanych do udziału w
dyktandzie.
7. Z udziału w dyktandzie wyłączone są osoby niebędące mieszkańcami województwa
zachodniopomorskiego (poza studentami szczecińskich uczelni wyższych, patrz punkt 1.)
oraz dotychczasowi zdobywcy tytułu Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii.
8. W dyktandzie nie mogą uczestniczyć pracownicy naukowi z zakresu filologii polskiej.
9. Uczestnik, przystępując do dyktanda i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na
ich przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński w celu dokumentacji i rozliczenia
konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( j.t.
Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.). Za uczestników niepełnoletnich zgodę wyrażają rodzice
albo opiekunowie prawni.
10. Każdy z uczestników dyktanda w czasie jego realizacji wyraża zgodę na rejestrację,
utrwalenie na nośnikach audiowizualnych swego wizerunku i danych osobowych w
materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie w każdej
formie. Materiały te będą służyć pośrednio lub bezpośrednio promocji dyktanda.
III. Jury
1. Nad organizacją i przebiegiem dyktanda czuwa jury złożone z językoznawców z
Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego pod
przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Kołodziejek.
2. Członkowie jury zajmują się przygotowaniem tekstu dyktanda, jego sprawdzeniem,
ogłoszeniem listy nagrodzonych oraz czuwają nad prawidłowym przebiegiem
konkursu i rozstrzygają ewentualne spory dotyczące realizacji wydarzenia.

IV. Przebieg dyktanda
1. Dyktando odbędzie się w 13 maja 2017 roku o godz. 11.00 Centrum DydaktycznoBadawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk o Ziemi ul.
A. Mickiewicza 16a w Szczecinie.
2. Uczestnicy dyktanda powinni przybyć na miejsce o godz. 10.00 w celu dokonania
rejestracji (z ważnym dokumentem tożsamości poświadczającym miejsce zamieszkania. W
przypadku studentów niezameldowanych w województwie zachodniopomorskim będzie to
ważna legitymacja studencka).
3. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno:
a) korzystać z żadnych pomocy naukowych, ze słowników ani z urządzeń
elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.)
b) porozumiewać się między sobą
c) opuszczać sali przed zebraniem prac
d) dyktowanego tekstu pisać wielkimi literami
e) kopiować w żaden sposób dyktowanego tekstu.
6. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
7. Wyrazy i połączenia wyrazów zapisane nieczytelnie i niejednoznacznie będą
interpretowane na niekorzyść piszącego (uznane za błędy). Ewentualne poprawki
należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie nad nim wersji
poprawnej.
8. Ogłoszenie wyników Dyktanda Uniwersyteckiego 2017 odbędzie się 14 maja 2017
roku około godziny 13.30, następnie lista ta zostanie zamieszczona na stronach
internetowych wydarzenia.
9. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym i w
miejscu podanym przez organizatorów.
10. Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji
zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod red. E. Polańskiego,
Warszawa 2003.
V. Nagrody
1. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:
f) Uniwersytecki Mistrz Ortografii – nagroda w wysokości 3000 zł
g) Uniwersytecki Wicemistrz Ortografii – nagroda w wysokości 2000 zł
c) Uniwersytecki II Wicemistrz Ortografii – nagroda w wysokości 1000 zł.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne pomniejszone o kwotę 10%
zryczałtowanego podatku dochodowego po podaniu swoich danych osobowych i numeru
konta.
3. Za uczestników niepełnoletnich nagrody odbierają rodzice albo opiekunowie prawni.
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród pieniężnych.

6. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia
dyktanda lub pewnych jego etapów.
2. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną
wykluczeni z udziału w konkursie.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej
http://www.swieto.usz.edu.pl/dyktando

4. Sprawy sporne i nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga jury dyktanda.

