
 

 

 
 

1. Założenia ogólne Konkursu Ortograficznego: 

2. Celem Konkursu Ortograficznego jest przede wszystkim : 

 uczenie zasad pisowni polskiej : ortografii i interpunkcji,  

 promowanie kultury języka polskiego,  

 zapoznanie z „pułapkami” języka polskiego, 
 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,  

3. Do Konkursu Ortograficznego mogą przystąpić dzieci w wieku 9-10 lat (kl. III SP) 

Warunkiem uczestniczenia w Konkursie – dyktandzie jest zgłoszenie ucznia / uczniów przez 

nauczyciela ze szkoły podstawowej na Karcie Uczestnika do dnia 30.04.2021 r. (piątek) do Oddziału 

Dziecięcego Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer lub zgłoszenie  dziecka przez rodzica.  

4. Konkurs Ortograficzny „Wawerska wiewiórka 2021” – dyktando odbędzie się ze względu na 

epidemię koronawirusa na zasadzie społecznego zaufania, poprzez zdalne nauczanie. Tekst 

dyktanda zostanie przesłany nauczycielom klas III z prośbą o przeprowadzenie dyktanda w klasie III 

dla osób wyrażających chęć uczestnictwa w dyktandzie. Następnie scany zostaną przesłane na  

adres odz@bibliotekawawer.pl do Oddziału Dziecięcego przy ul. Trawiastej 10, w Warszawie do 

dnia 14.05.2021 r.(piątek) do godz. 10.00. 

5. Po napisaniu tekstu dyktanda zostaną wyłonieni finaliści, którzy popełnili najmniejszą ilość błędów 

( I, II, III miejsce, 3 wyróżnienia) 

6. Organizator dopuszcza miejsca ex aequo. 

7. Nad przebiegiem dyktanda będzie czuwać Jury. 

8. W czasie pisania nie można korzystać z pomocy naukowych(słowników , 

korektorów, długopisów ścieralnych  itp .) 

9. Wyniki oceny Jury są ostateczne. 

10. Za zajęcie I, II, III miejsca przyznane zostaną dyplomy i nagrody książkowe. 

11. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu 

danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 

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).  

12. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę zamieszczanie danych osobowych na 

stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora Konkursu w 

publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.  

13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu.  

14. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązany jest poinformować o zachodzących 

zmianach zgłoszone do Konkursu placówki. Napisanie dyktanda jest równoważne z akceptacją 

powyższego Regulaminu.         

15. Udział w Konkursie Ortograficznym – dyktandzie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

Organizator: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer, m. st. Warszawy, 
Oddział Dziecięcy, ul. Trawiasta 10 

04-618 Warszawa, tel. 22-815-33-21 w. 25 
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