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REGULAMIN KONKURSU „POŁAMAĆ PIÓRO II” 

 

 

§ 1 

1. Organizatorem Konkursu Ortograficznego jest Koło Młodych Dydaktyków Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

2. Patronat honorowy nad konkursem objęła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN 

w Lublinie. 

3. Konkurs odbywa się pod merytoryczną opieką pracowników naukowych Zakładu Edukacji 

Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych (Instytut Filologii Polskiej, Wydział 

Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).  

 

§ 2 

1. Celami konkursu są: 

a. doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka 

polskiego; 

b. kształcenie nawyku stosowania zasad ortograficznych; 

c. kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli;  

d. rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.  

 

§ 3 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lublina i okolic. 
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§ 4 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz ustalony 

przez Organizatora konkursu. 

2. Zgłoszenia dokonuje się w terminie określonym przez Organizatora, wypełniając 

formularz zgłoszeniowy i przesyłając go drogą elektroniczną na adres – 

beata.jarosz@poczta.umcs.lublin.pl lub pocztą tradycyjną na adres opiekuna Koła 

Młodych Dydaktyków: 

dr Beata Jarosz 

Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych, Instytut Filologii Polskiej  

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin. 

3. Liczba uczestników mogących wziąć udział w konkursie jest ograniczona i wynosi  

30 osób. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Wśród uczestników może się znaleźć maksymalnie dwóch reprezentantów jednej szkoły. 

5. Organizator nie wnika w system wyłonienia reprezentanta na poziomie szkoły. 

6. Udział w konkursie jest dobrowolny, bezpłatny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

7. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników, nie zapewnia wyżywienia ani 

zakwaterowania. 

 

§ 5 

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie jury powołane przez Organizatora konkursu, które 

będzie się składało z pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Humanistycznego 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz członków Koła Młodych Dydaktyków. 

 

 

§ 6 

1. Tekst dyktanda ustala Koło Młodych Dydaktyków we współpracy z pracownikami 

naukowo-dydaktycznymi Zakładu Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych 

Instytutu Filologii Polskiej oraz patronem metodycznym. 
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2. Podczas pisania dyktanda uczestnikom nie wolno porozumiewać się między sobą, 

korzystać z pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych.  

3. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać literami drukowanymi.  

4. Ocenie podlega zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.  

5. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczone  

z udziału w konkursie. 

 

§ 7 

1. Każdy z uczestników otrzymuje 100 punktów, od których odejmowane będą punkty 

za  każdy błąd, według następującego porządku: błędy rażące – 2 pkt, opuszczenie wyrazu 

– 2 pkt, zamiana wyrazu na inny – 1 pkt, błędy interpunkcyjne – 1 pkt za trzy pomyłki.  

2. 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.  

3. Prace uczestników oceniać będą członkowie jury, których pracę nadzorować będzie patron 

metodyczny. 

 

§ 8 

1. Na podstawie liczby zgromadzonych punktów jury ustala listę laureatów (I, II, III miejsce).  

2. W przypadku remisu nierozstrzygającego laureatów I, II i III miejsca zostanie 

zorganizowana dogrywka polegająca na zapisaniu minidyktanda przez osoby, które 

uzyskały taką samą liczbę punktów. Jego ocena odbywać się będzie na zasadach 

określonych w § 6 i 7 niniejszego Regulaminu. 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.  

4. Jury może przyznać także inne nagrody i wyróżnienia w przypadku pozyskania 

dodatkowych fundatorów.  

5. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

6. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu następuje  

w dniu konkursu po upływie terminu określonego przez Organizatora, przeznaczonego 

na  sprawdzenie prac. 
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§ 9 

1. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie związanym  

z przeprowadzeniem konkursu. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich 

danych osobowych oraz ich zmiany. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji  

o uczestnikach konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 

konkursu.  

4. Organizatorowi konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych  

w trakcie konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu. 

 

 

 


