
Regulamin Konkursu Ortograficznego 

XI GRYFIŃSKIE  DYKTANDO 

o tytuł    

GRYFIŃSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII 2021 

 

Honorowy Patronat: 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

 

I. Organizatorzy: 

Organizatorami konkursu są: Biblioteka Publiczna w Gryfinie oraz Gmina Gryfino. 

II. Zasady uczestnictwa: 

1. W dyktandzie mogą wziąć udział zarówno osoby dorosłe, jak młodzież i dzieci pod 

warunkiem przybycia w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.  

2. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonać należy w dniu dyktanda u organizatorów 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie przy  

ul. Niepodległości 16. 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu konkursu od godz. 16.00.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych na piśmie. Formularz zgody przygotowany przez organizatora 

wypełnić należy przed rozpoczęciem konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich 

zgodę wyrazić powinien rodzic lub opiekun prawny. Brak zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

5. Uczestnicy nie będą podzieleni na grupy wiekowe. 

6. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 20 osób. O dopuszczeniu do udziału  

w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń na miejscu konkursu. 

7. Udział w dyktandzie jest dobrowolny i bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów 

podróży i pobytu w Gryfinie. 

 

III. Jury: 

Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez Organizatorów. 

 

 

 



 

IV. Przebieg konkursu: 

1. Dyktando odbędzie się 26 listopada 2021 r. o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie przy ulicy 

Niepodległości 16. 

2. Rejestracja uczestników rozpocznie się 26 listopada 2021 r. o godzinie 16.00 w sali 

gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego  

w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 16. 

3. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

porozumiewać się z innymi uczestnikami dyktanda. Nie wolno opuszczać sali przed 

zebraniem prac, korzystać z żadnych urządzeń elektronicznych oraz ze słowników itp.  

4. Dyktanda nie wolno pisać literami drukowanymi.  

5. Oceniana będzie także interpunkcja.  

6. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego.  

7. Wszelkie poprawki muszą być nanoszone wyraźnie i jednoznacznie.  

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami 

prac z taką samą liczbą błędów.  

9. Uczestnicy otrzymają od organizatorów długopis i kartkę. 

10. Ogłoszenie wyników odbędzie się tego samego dnia po sprawdzeniu prac 

konkursowych.  

11. Prace nie będą zwracane uczestnikom. Nie jest przewidywany wgląd do prac 

konkursowych.  

12. Podstawą rozstrzygnięć zasad ortograficznych jest „Wielki słownik ortograficzny 

PWN” pod redakcją prof. Edwarda Polańskiego, Warszawa 2008.  

 

V. Nagrody: 

1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla dziesięciu najlepszych osób. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację  niniejszego regulaminu.  

2. Dyktando przeprowadzone będzie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, 

w tym obowiązkiem zakrywania ust i nosa przez uczestników spotkania. 

3. Organizatorzy informują, że z przyczyn od nich niezależnych, konkurs ortograficzny 

może zostać odwołany ze względu na wysokie zagrożenie epidemiczne związane  



z ryzykiem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. Informacja o ewentualnym 

odwołaniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie 

Biblioteki Publicznej w Gryfinie. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skrócenia, przedłużenia lub unieważnienia 

dyktanda w szczególnych okolicznościach. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród. 

6. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z 

udziału w konkursie. 

7. Podczas trwania konkursu oraz przed jego rozpoczęciem i po jego zakończeniu, 

wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna na potrzeby Organizatorów. 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Biblioteka Publiczna w Gryfinie 

ul. Kościelna 24, 74-100 Gryfino 

telefon: 91 416 26 39; e-mail: biblioteka@gryfino.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

telefon: 91 416 26 39; e-mail: iod.biblioteka@gryfino.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO  

w celu promocji i dokumentowania działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie związanej  

z realizacją zadań biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych 

i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu  

ustawę z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach; 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być 

udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami mogą być:  

a. podmioty uczestniczące w organizacji konkursu 

b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie 

zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

c. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa. 



5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub przez okres 

niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 do czasu zakończenia jego realizacji, 

a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  

a. prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 

RODO; 

b. prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) 

na podstawie art. 17 RODO; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 

RODO; 

e. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. 

Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

 

W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacacji, tzn. Facebook, 

administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA  

i uzyskały niezbędny certyfikat. 

 


