
 
 
 

REGULAMIN DYKTANDA PIOTRKOWSKIEGO '2019 
 

 
Niniejszy Regulamin został opracowany dla zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu  
pn. Dyktando Piotrkowskie, zwanego dalej Dyktandem, organizowanego w roku 2019  
w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
Organizatorami Dyktanda są: 
* Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim   
* TEB Edukacja Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 
* Patronat honorowy: Narodowe Centrum Kultury, Marszałek Województwa Łódzkiego 
 Grzegorz Schreiber 
* Sponsorzy Dyktanda: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Pan Łukasz Mackiewicz, 
 Narodowe Centrum Kultury, Urząd Miasta Piotrkowa  Trybunalskiego 
 
Zasady uczestnictwa: 
W konkursie pn. „Dyktando Piotrkowskie" może uczestniczyć każda osoba w wieku powyżej  
15 lat (ukończone przed 8 listopada 2019), która we właściwym czasie zgłosi swój udział,  
z wyjątkiem osób posiadających co najmniej tytuł magistra w dziedzinie polonistyki. 
Uczestnikami Dyktanda nie mogą być także pracownicy organizatorów. 
 
Zgłosić się można: 
* drogą mailową na adres wypozyczalnia@pedagogiczna.edu.pl, 
* drogą telefoniczną pod nr tel. 44 649 50 77 lub 784 246 440, 
* osobiście w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska 
Polskiego 122 e 
 
w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2019 roku włącznie, podając jedynie imię  
i nazwisko. W dniu Dyktanda uczestnicy otrzymają do podpisu i wypełnienia listę zawierającą 
takie dane osobowe jak: miejscowość, rok urodzenia, numer telefonu, adres mailowy, oraz 
klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (uczestnicy będą proszeni o wyrażenie 
zgody na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach 
audiowizualnych swojego wizerunku i danych w materiałach, które będą w celach 
promocyjnych wydawane oraz rozpowszechniane publicznie i niepublicznie). Gwarantujemy 
udział 80 osobom, które jako pierwsze dokonają zgłoszenia. 
 
Tekst Dyktanda, przygotowany przez specjalistę zapewnionego przez TEB Edukacja, do 
momentu rozpoczęcia imprezy jest chroniony tajemnicą. Prace uczestników Dyktanda zostaną 
zakodowane, aby zagwarantować anonimowość podczas sprawdzania. Udział w konkursie jest 
bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem. Nad 
organizacją i przebiegiem Dyktanda czuwa jury, w którego skład wejdą osoby powołane przez 
organizatorów. Ich nazwiska zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu Dyktanda. 
 



Przebieg konkursu: 
Konkurs odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 roku o godz. 16.00 w siedzibie TEB 
Edukacja Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Polna 13/13 A, I piętro. (dostęp 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo).  Uczestnicy powinni przybyć na miejsce pół godziny 
przed rozpoczęciem Dyktanda w celu formalnego potwierdzenia swojego uczestnictwa. Tekst 
Dyktanda zostanie podany ustnie przez osobę zapewnioną przez organizatora. Podczas pisania 
tekstu Dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, 
porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z żadnych 
urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.) ani słowników. 
Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi. 
Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. 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. 
 
Jeżeli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu tekstów nie będzie można 
wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), 
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania miejsc równorzędnych. Organizatorzy 
zastrzegają sobie podział nagród uzależniony od liczby oraz poziomu przedstawionych prac. 
Uczestnicy Dyktanda startują w jednej wspólnej kategorii. Laureaci Dyktanda otrzymają 
nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
Uwaga! Organizatorzy przewidują dodatkową Nagrodę Specjalną dla najlepszego uczestnika 
Dyktanda, który jest zarazem czytelnikiem Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie 
Trybunalskim, zapisanym do biblioteki nie później niż w dniu 31 października 2019, a także 
Nagrodę Specjalną dla najlepszego uczestnika Dyktanda, który jest zarazem uczniem lub 
słuchaczem TEB Edukacja. Nagroda Specjalna może mieć postać materialną i niematerialną. 
 
Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców nastąpi w dniu 15 listopada 2019 roku 
o godzinie 16.00 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie 
Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 122 e. Laureaci Dyktanda zostaną powiadomieni 
telefonicznie i mailowo i zaproszeni indywidualnie nie później niż w dniu 12 listopada 2019. 
Pozostali uczestnicy Dyktanda, którzy nie otrzymają indywidualnego zaproszenia, wiedząc,  
że nie zostali laureatami, również są mile widziani na finale. 
Podczas ogłoszenia wyników będzie możliwy wgląd do własnej pracy konkursowej oraz 
zostanie zaprezentowany poprawnie zapisany tekst Dyktanda, który później zostanie podany 
do publicznej wiadomości w mediach. Będzie możliwe spotkanie i rozmowa z jurorami 
Dyktanda. 
 
Po zakończeniu konkursu prace konkursowe będą przechowywane w Bibliotece Pedagogicznej 
w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dokumentacją imprezy. 
 
Postanowienia końcowe: 
Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego 
regulaminu. Aktualna wersja regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej 
www.pedagogiczna.edu.pl oraz www.teb.pl, a także w wersji papierowej w siedzibach 
organizatorów. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy lub 
jury. Ich decyzja jest ostateczna. 


