
Regulamin II Sandomierskiego Dyktanda „z jajem”

§ 1. Postanowienia ogólne:

1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników, którzy wezmą 
udział w II Sandomierskim Dyktandzie „z jajem”, które odbędzie się w sobotę 
30 kwietnia 2022 r. w dwóch kategoriach wiekowych:

a) dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 lat,
b) młodzież od 16 roku życia oraz dorośli,
2. Dyktando odbędzie się w sandomierskim Ratuszu – Rynek 1:
a) o godzinie 10.00 dla kategorii wiekowej 10-15 lat, 
b) o godzinie 12.00 dla kategorii wiekowej od lat 16 i dorosłych. 
3. Organizatorami Dyktanda są: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana 

Długosza w Sandomierzu, Urząd Miejski w Sandomierzu, Sandomierskie Centrum 
Kultury. Zaś patronat honorowy sprawuje nad nim Burmistrz Sandomierza. 

4. Uczestnikiem Dyktanda może być osoba, która wysłała lub dostarczyła 
poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący zał. nr 1 
do niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest 
dodatkowo oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 2 
do niniejszego regulaminu. 

5. Formularz zgłoszeniowy został przygotowany i jest dystrybuowany przez 
Organizatorów za pośrednictwem prowadzonych przez nich serwisów 
internetowych: www.sandomierz.naszabiblioteka.com, www.sandomierz.eu, 
www.esceka.pl

§ 2. Zasady uczestnictwa: 

1. W Dyktandzie mogą wziąć udział osoby, które w terminie do 26.04.2022 
roku do godziny 16.00 prześlą na adres e-mailowy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
kontaktmbp@sandomierz.naszabiblioteka.  com poprawnie wypełniony formularz 
zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia można również 
dokonać osobiście w tymczasowej siedzibie Biblioteki przy ul. Armii Krajowej 1 
(27-600 Sandomierz) lub pocztą tradycyjną na ten adres (decyduje data wpływu). 

2. Uczestnik, przystępując do Dyktanda i podając swoje dane osobowe, 
wyraża tym samym zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatorów w celach 
promocyjnych i dokumentacyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. z późn. 
zm. o ochronie danych osobowych.) W przypadku uczestnika niepełnoletniego 
zgodę taką musi wyrazić jego rodzic lub prawny opiekun. 

3. Każdy z uczestników Dyktanda wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie 
swojego wizerunku w celach niekomercyjnych przez Organizatorów i media 
w celach archiwizacyjnych i promocyjnych. 
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§ 3 Organizacja i przebieg Dyktanda:
1. Nad przebiegiem Dyktanda czuwać będą przedstawiciele Organizatorów.
2. Rejestracja zakwalifikowanych uczestników w dniu Dyktanda będzie się 
odbywać w godzinach:
a) dla kategorii wiekowej 10 – 15 lat w godzinach 9.15-9.45
b) dla kategorii wiekowej od 16 lat i dorosłych od 11.15 do 11.45.
3. Prace uczestników konkursu będą kodowane. Komisyjnemu rozkodowaniu 

podlegać będą tylko zwycięskie dyktanda za zajęcie I, II i III miejsca. Wyniki 
pozostałych uczestników, przy zachowaniu kodowania, zostaną podane 
do wiadomości w postaci protokołu. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich prac 
bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.

4. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać 
z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z sobą, opuszczać sali przed 
zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych oraz słowników.

5. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami
drukowanymi.
6. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak 

i interpunkcyjna.
7. 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. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również 
w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za zajęcie miejsc od I do III dla 
obydwu kategorii odbędzie w dniu konkursu, po czasie niezbędnym 
do sprawdzenia przez komisję wszystkich prac. Planowany czas podania wyników 
dyktanda to godzina 15.00 – sandomierski Ratusz, Rynek 1.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu 
Dyktanda w sytuacjach niezależnych od ich woli. 

10. W przypadku otrzymania ilości zgłoszeń przekraczających możliwości 
organizacyjne sali gdzie zaplanowane jest Dyktando, Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do jego realizacji w II turach.

- Organizatorzy - 


