
DYKTANDO PODGÓRSKIE 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizatorami konkursu są Centrum Kultury Podgórza i Rada Dzielnicy IX. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie jest poprawna rejestracja on-line na stronie: 

https://www.strefazajec.pl/course/view/id/26056 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10.12.2020 r. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

Kategoria I – uczniowie szkoły podstawowej klasy IV-VI 

Kategoria II – uczniowie szkoły podstawowej klasy VII-VIII 

Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dn. 14-16.12.2020 r.: 

Kategoria I – 14.12.2020 r., godz. do wyboru: 14.00, 16.00 

Kategoria II – 15.12.2020 r., godz. do wyboru: 14.00, 16.00 

Kategoria III – 16.12.2020 r., godz. do wyboru: 14.00, 16.00 

6. Konkurs zostanie przeprowadzony za pomocą platformy zoom. Każdy uczestnik otrzyma 

drogą mailową link do spotkania oraz numer ID, którym będzie musiał podpisać Dyktando.  

Podczas spotkania zoom tekst dyktanda zostanie odczytany trzy razy: czytanie wstępne, 

dyktowanie konkursowe, czytanie kontrolne. Po zakończeniu czytania kontrolnego 

uczestnik ma 5 minut na przesłanie czytelnego skanu/zdjęcia pracy konkursowej przez czat 

na platformie zoom. 

7. Uczestnik jest zobowiązany do włączenia kamery i wyciszenia dźwięku na spotkaniu 

konkursowym.  

8. Prace konkursowe należy napisać odręcznie. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom 

nie wolno otwierać żadnych innych aplikacji ani zakładek przeglądarki, korzystać ze 

słowników i innych publikacji. 

9. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. 

10. Wszelkie niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych (np. zapisanie obok siebie tej 

samej grupy wyrazowej raz łącznie, a raz rozłącznie) i znaków interpunkcyjnych (np. 

zapisanie obok siebie dwóch różnych znaków interpunkcyjnych) będą interpretowane na 

niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez przekreślenie wyrazu 

błędnego i napisanie obok wersji poprawnej.  

11. Dyktanda zostaną sprawdzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 

Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

12. Wyniki Dyktanda zostaną opublikowane na stronie www.ckpodgorza.pl 

13. Rozdanie nagród zostanie zorganizowane, gdy pozwoli na to sytuacja epidemiczna. 

14. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

15. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie www.ckpodgorza.pl 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 

wypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na 

organizowanie konkursu. 

17. Informacji udziela Dział Organizacji Imprez i Edukacji Centrum Kultury Podgórza, ul. 

Sokolska 13, tel. 12 656-36-70 wew. 27, edukacja@ckpodgorza.pl 

https://www.strefazajec.pl/course/view/id/26056
http://www.ckpodgorza.pl/

