REGULAMIN DYKTANDA A.D. 2016

1. Organizatorzy dyktanda:
• Rada Miasta Gdyni
• ZMCh „Polska YMCA” – Ognisko Centrum w Gdyni
• STOWARZYSZENIE GDYŃSKA STREFA KULTURY
2. Zasady uczestnictwa:
W dyktandzie uczestniczyć mogą wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział.
Zapisy:
• telefonicznie: 620 31 15; 500 364 882; 607 379 404
• osobiście w sekretariacie gdyńskiej YMCA ul. Żeromskiego 26 w godz.
9.00 — 19.00 (codziennie oprócz soboty, niedzieli i dni świątecznych)
• wysyłając e-mail: dyktando@gdynia.ymca.pl
w e-mailu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia i adres lub nr telefonu
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 maja br.
Udział w dyktandzie jest bezpłatny.
3. Przebieg konkursu:
Dyktando odbędzie się 29 maja br. o godz. 11.11 w Parku Naukowo-Technologicznym.
Potwierdzenie udziału w dyktandzie – tego samego dnia o godz.10.
Każdy uczestnik dyktanda otrzyma w tym dniu swój kod.
Dyktando ma charakter integracyjny; wszyscy uczestnicy piszą ten sam tekst.
Dyktowanego tekstu nie należy pisać wersalikami (drukowanymi literami).
Nieczytelny zapis wyrazu i brak znaku interpunkcyjnego jest traktowany jako błąd.
Poprawki muszą być wyraźnie oznaczone na marginesie oddanej pracy.
Uczestnikom zapewnia się warunki samodzielnego pisania dyktanda. Przypadki
niesamodzielności (korzystanie z podpowiedzi, słowników i urządzeń elektronicznych)
mogą być podstawą dyskwalifikacji uczestnika.
Nad prawidłowym przebiegiem dyktanda czuwa:
• Joanna Zielińska przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
• Grzegorz Arabczyk dyrektor programowy gdyńskiej YMCA
• Gabriela Kurpisz-Kasprzak autorka gdyńskich dyktand
• Krystyna Sokołowska sekretarz gdyńskich dyktand
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia o godz. 16.11.
4. Jury:
Jury nie są znane nazwiska osób piszących dyktando.
Jury czuwa nad interpretacją postanowień niniejszego regulaminu.
Jury rozstrzyga związane z przebiegiem dyktanda ewentualne spory.
Jury przyzna tytuł mistrza i wicemistrza (wicemistrzów) ortografii polskiej w dwóch grupach
wiekowych: 16+ i 55+ oraz wyróżnienia.

5 Nagrody:
Wykaz nagród udostępnimy w dniu konkursu.
6. Postanowienia końcowe:
Przy sprawdzaniu prac jury uwzględni najnowsze zasady pisowni i interpunkcji polskiej,
zawarte w Wielkim słowniku ortograficznym pod red. prof. Edwarda Polańskiego.
W sprawach spornych ostateczny głos należy do jury.
Każdy uczestnik dyktanda otrzyma tekst dyktanda i komentarz po ogłoszeniu wyników
i wręczeniu nagród.
Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie podanym przez organizatora dyktanda.
W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej i nauczyciele poloniści.
Udział w dyktandzie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu.

Gdynia, .4.kwietnia 2016 roku.

