
I Niżańskie Dyktando „Chrząszcz brzmi w trzcinie” 
 

REGULAMIN 

 
I. Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem I Niżańskiego Dyktanda jest Stowarzyszenie „Nowe możliwości” i Miejska 

Biblioteka Publiczna w Nisku. 

2. Dyktando odbędzie się 14 maja 2022 roku (sobota), o godzinie 10.00 w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym nr 2 w Nisku (ulica Tysiąclecia 12 A). 

3. Konkurs ma na celu podnoszenie świadomości językowej i kultury języka polskiego, a także 

uczenie szacunku do języka ojczystego. 

 
II. Zasady uczestnictwa 

 

1. Dyktando ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby zainteresowane, bez 

względu na wiek, które posiadają stały lub tymczasowy adres zameldowania na terenie Miasta 

i Gminy Nisko. 

2. Z powodów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona. 

3. Warunkiem uczestnictwa w dyktandzie jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego i dostarczenie go do MBP w Nisku osobiście lub drogą e-mailową na adres: 

alicja.sochacka@mpb.nisko.pl, do dnia 6 maja 2022 roku. 

4. W dniu dyktanda uczestnik powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub legitymację 

szkolną. 

5. W przypadku osób niepełnoletnich, niezbędne jest pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna 

osoby niepełnoletniej, wyrażające zgodę na udział w konkursie. 

6. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku w celu dokumentacji i rozliczenia 

konkursu. 

7. Każdy z uczestników (opiekun uczestnika) wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie 

konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku (wizerunku podopiecz- 

nego) i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, 

które służą pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu. 

 
III. Nagrody 

 

1. Zwycięzca I Niżańskiego Dyktanda otrzyma bon do Empiku o wartości 500 zł. 

2. Zdobywca II miejsca otrzyma bon do Empiku o wartości 300 zł. 

3. Zdobywca III miejsca otrzyma bon do Empiku o wartości 200 zł. 

mailto:alicja.sochacka@mpb.nisko.pl


IV. Komisja konkursowa dyktanda 
 

Nad przebiegiem dyktanda czuwać będzie trzyosobowa komisja konkursowa, która zajmie się 

prawidłowym przebiegiem dyktanda, ogłoszeniem listy nagrodzonych, interpretacją 

postanowień niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z dyktandem sporów. 

 
V. Przebieg dyktanda 

 

1. Dyktando pisane jest na oryginalnych kartkach otrzymanych w dniu dyktanda opisanych kodem 

uczestnika. 

2. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy 

naukowych, porozumiewać się pomiędzy sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać 

ze słowników, a także wszelkich urządzeń elektronicznych. 

3. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wielkimi drukowanymi literami. 

4. Dyktanda nie wolno kopiować. 

5. Ocenie podlegać będą błędy zarówno ortograficzne, jak i interpunkcyjne. 

6. Nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych 

będą interpretowane na niekorzyść piszącego. 

7. Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez wyraźne skreślenie wyrazu błędnego i napisanie 

powyżej jego wersji poprawnej. Również w poprawkach nie jest dopuszczalne stosowanie 

wielkich drukowanych liter. 

8. Jeżeli kilka prac napisanych będzie bezbłędnie, organizator zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia dogrywki w celu wyłowienia jednego zwycięzcy. O formie dogrywki 

zadecyduje komisja konkursowa. 

9. Ogłoszenie wyników dyktanda oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu dyktanda. 

10. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 
VI. Informacje 

 

Organizatorzy informują, iż działają na podstawie art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
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