
REGULAMIN 

V Gminnego Konkursu Ortograficznego

I Organizator:

Organizatorem  V  Gminnego  Konkursu  Ortograficznego  jest  Zarząd
Towarzystwa  Przyjaciół  Wyrzyska,  a  koordynatorami   rywalizacji  wybrano
Benedyktę Holc i Katarzynę Jaśkiewicz. 

II  Cele  konkursu:

 podniesienie poziomu kompetencji językowych uczestników,
 pogłębienie rozumienia zasad ortograficznych języka polskiego,
 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 integracja społeczności gminnej.

 III  Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych,
szkół  ponadgimnazjalnych,  ale  zamieszkałych  na  terenie  gminy,  oraz  do
dorosłych mieszkańców gminy Wyrzysk. 

Szkoły  podstawowe i  CKZiU wytypują  z  grupy swoich uczniów po 2
przedstawicieli  (drogą  eliminacji  szkolnych,  najlepszych  uczniów  ligi
ortograficznej lub innej formy). Każda szkoła podstawowa kieruje na konkurs 2
reprezentantów  spośród  uczniów  klas  VII  i  VIII.  Szkoła  Podstawowa  w
Wyrzysku, ze względu na dużą liczbę uczniów, wytypuje 3 osoby.

  W rywalizacji ze zrozumiałych względów nie mogą brać jednak udziału
osoby,  które  ukończyły  lub  aktualnie  studiują  filologię  polską  na  poziomie
studiów magisterskich lub wyższych zawodowych /licencjat/.

O  dopuszczeniu  uczestnika  do  współzawodnictwa  decyduje  miejsce
zamieszkania  (dotyczy  osób  zamieszkałych  w  gminie  Wyrzysk),  a  nie  np.
miejsce aktualnego pobierania nauki czy wykonywania pracy. 



IV  Terminarz:

Konkurs odbędzie się 25 listopada 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00
w Willi Starosty przy ul. Bydgoskiej 32, w sali nr 3 ( na parterze).

Ogłoszenie  wyników   i  wręczenie  nagród  nastąpi  w  dniu  zmagań
konkursowych. 

Przyjazd  uczniów  z  opiekunami  we  własnym  zakresie,  odwóz  po
zakończeniu, ok. 17.30, autokarem szkolnym.

V  Komisja konkursowa:

Zarząd  TPW  powoła  specjalną  kilkuosobową  komisję  do  sprawnej  i
obiektywnej oceny podyktowanego tekstu, wyznaczy jej przewodniczącego.

VI  Przebieg rywalizacji:

1. Uczestnik  weźmie  udział  w  konkursie  po  wcześniejszym  przesłaniu
swego zgłoszenia ( na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1) drogą
tradycyjną, pocztową na  adres:  Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska,
ul. Bydgoska 32, 89-300 Wyrzysk  lub  elektroniczną:  tpw@onet.pl .
Termin  nadsyłania  zgłoszeń-  10  listopada  2019  r.  /decyduje  data
stempla pocztowego/. 

2. Uczestnicy powinni mieć przy sobie do okazania dowód osobisty bądź
legitymację szkolną.

3. Wszyscy uczestnicy będą pisali samodzielnie ten sam tekst w sali Willi
Starosty.   Kompetencje  ortograficzne  będą  sprawdzone  w  formie
dyktanda pisanego na kartce formatu A-4 (nie wolno używać korektora, a
błędnie  napisaną  literę  lub  wyraz  należy  skreślić  i  umieścić  powyżej
wersję ostateczną).

4. Dokładniejszy sposób sprawdzania prac ujmuje dodatkowy wewnętrzny
regulamin komisji.

5. Prace niesamodzielne nie będą brane pod uwagę przy sprawdzaniu.
6. Uczestnicy  nie  mogą  mieć  przy  sobie  nowoczesnych  środków

elektronicznych służących porozumiewaniu się z innymi osobami.
7. Organizatorzy nie dopuszczają istnienia miejsc ex aequo ( w przypadku

czołowych  lokat).  Jeśli  będzie  kilka  prac  z  taką  samą liczbą  punktów
ujemnych,  oznaczających  liczbę  popełnionych  błędów,  zarządzona
zostanie pisemna dogrywka.

VII Nagrody:



-za  zdobycie  I  miejsca  nagroda  rzeczowa  oraz  przyznanie  tytułu  Mistrza
Ortografii Gminy Wyrzysk ,

-za zdobycie II miejsca nagroda rzeczowa  oraz przyznanie tytułu I Wicemistrza
Ortografii Gminy Wyrzysk,

-za zdobycie III miejsca nagroda rzeczowa oraz tytuł II Wicemistrza Ortografii
Gminy Wyrzysk .

Nagrody, tytuły i dyplomy zostaną wręczone po sprawdzeniu prac przez
komisję  /ok. godz.17.00 / tego samego dnia.

VIII  Postanowienia końcowe:

1. W dniu konkursu  komisja  po  sprawdzeniu  prac  i  ogłoszeniu  wyników
sporządzi protokół, który pozostanie w dokumentacji TPW wraz 
z pracami uczestników.

2. Podyktowany tekst nie będzie sztucznie najeżony trudnościami, zostanie
on opracowany na podstawie fragmentu utworu epickiego.

3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej
( nie przewiduje się trybu odwoławczego).

4. Regulamin  konkursu  znajduje  się  w  Internecie  na  stronie  Urzędu
Miejskiego  w  Wyrzysku  i  na  portalu  „NaszWyrzysk”  a  ponadto  –  w
formie papierowej  (do wglądu) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Wyrzysku (Biblioteka).

5. Gminny Konkurs Ortograficzny jest współfinansowany z budżetu Gminy
Wyrzysk na rok 2019.

ZARZĄD  TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ
WYRZYSKA



Załącznik nr 1 do Regulaminu V Gminnego Konkursu Ortograficznego

rozgrywanego w dniu 25 listopada 2019 r. 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Ja, niżej podpisany /-a/, deklaruję swoje uczestnictwo w Gminnym Konkursie
Ortograficznym,   organizowanym  25  listopada  2019  r.  przez  Towarzystwo
Przyjaciół  Wyrzyska.  Oświadczam,  że  zapoznałem  /-am/  się  z
REGULAMINEM  tego  konkursu  i  przyjmuję  do  wiadomości  zapisane  tam
postanowienia.

Imię  i  nazwisko:
…………………………………………………………………………………… 

Dokładny adres zamieszkania na terenie Gminy Wyrzysk:

……………………………………………………………………………………
……………………………………..

 Młodzież ucząca się podaje:

Nazwę  szkoły  :
……………………………………………………………………………………
…………….

Klasę:  …………………

Imię  i  nazwisko  nauczyciela  prowadzącego:
…………………………………………………….

……………………………………….

/czytelny podpis uczestnika/ 



Dane osobowe

 Towarzystwo  Przyjaciół  Wyrzyska  informuje,  że  zgodnie  a  art.  24
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 2016 r., str.1-88),
zwanego  dalej  „RODO”,  administratorem  danych  osobowych
udostępnionych w ramach Konkursu Ortograficznego jest  Towarzystwo
Przyjaciół Wyrzyska, ul. Bydgoska 32, 89-300 Wyrzysk.

 Uczestnicy  Konkursu,  przystępując  do  niego,  wyrażają  zgodę  na
przetwarzanie  przez  Administratora  danych  osobowych  należących  do
kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku
konieczności wysłania nagrody także na adres do korespondencji.

 Uczestnik  Konkursu  wyraża  zgodę  na  publikację  swoich  danych
osobowych  (imię  i  nazwisko)  w  przypadku  otrzymania  nagrody  w
Konkursie.

 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane jedynie w celu
i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z
realizacją Konkursu.

 Uczestnikom  Konkursu  w  związku  z  przetwarzaniem  ich  danych
osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                        ……………………………
                                               (podpis uczestnika (osoba pełnoletnia)          
                                lub rodzica/opiekuna prawnego (osoba niepełnoletnia)


