REGULAMIN
Pierwszego Aleksandrowskiego Dyktanda
„O hełm tropikalny hrabiego Edwarda”
Patronat honorowy :
• Wojewoda Kujawsko-Pomorski
• Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
• Starosta Aleksandrowski
• Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
• Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
Patronat medialny:
• TVB 3
• Radio P i K
§1
Organizator
1. Organizatorem Pierwszego Aleksandrowskiego Dyktanda „O hełm tropikalny hrabiego Edwarda”
zwanego dalej dyktandem, jest Stowarzyszenie Kuźnia Talentów. Peron 9 i ¾ oraz Miejska
Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim.
Partnerem przy realizacji dyktanda jest Zespół Szkół Nr 1 CKP.
§2
Warunki udziału
1. Warunkiem
uczestnictwa
w
dyktandzie
jest
złożenie
formularza
zgłoszenia
z własnoręcznym podpisem pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz
Zielińskiej ul. Wojska Polskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
• Formularz można przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście.
• Zgłoszenia można dokonać drogą mailową na adres : calbib@poczta.onet.pl i w dzień dyktanda
przedłożyć oryginał.
2. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2019 r.
3. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Udział w dyktandzie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Dyktando będzie przeprowadzone w 3 kategoriach wiekowych:
• dzieci 12-15 lat,
• młodzież 16-19 lat,
• dorośli uczestnicy w dwóch grupach: samorządowcy oraz mieszkańcy powiatu aleksandrowskiego.
6. Osoby biorące udział w dyktandzie, poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego, wyrażają zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą o przetwarzaniu
i przechowywaniu danych.
7. Osoby nagrodzone w dyktandzie zobowiązane są do podpisania protokołu odbioru nagród.
8. Dyktando ma zasięg powiatowy, Powiat Aleksandrów Kujawski.

§3
Miejsce i termin przeprowadzenia dyktanda
1. Dyktando odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Pałacyku hrabiego Edwarda
Trojanowskiego
w
Aleksandrowie
Kujawskim
przy
ul.
Wyspiańskiego
4
(Zespół Szkół Nr 1 CKP).
§4
Przebieg dyktanda i ocena
1. Uczestnicy winni zgłosić się w dniu dyktanda, celem rejestracji i odbioru materiałów, na godzinę
przed rozpoczęciem dyktanda, to jest o godz. 09.00
2. Przed rozpoczęciem dyktanda, każdy uczestnik otrzyma identyfikator z numerem nadanym przez
organizatora.
3. Dyktando pisane jest na oryginalnych kartach otrzymanych od organizatora.
4. Każdy uczestnik otrzyma kopertę z kartami, na których znajdować się będzie indywidualny numer
z identyfikatora. Karty po zakończeniu pisania dyktanda należy umieścić w kopercie, a następnie
kopertę zakleić. Zaklejoną kopertę należy oddać przedstawicielowi organizatora. Wszystkie koperty
zostaną zapakowane do oddzielnej koperty i przekazane jurorom.
5. Podczas pisania dyktanda nie można używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
telekomunikacyjnych.
6. Ocenie podlega poprawność ortograficzna i interpunkcyjna zapisanego tekstu.
7. Przed rozpoczęciem właściwej części konkursu tekst dyktanda zostanie przeczytany w całości.
8. Kolejne zdania będą odczytywane w całości, a następnie dyktowane fragmenty tekstu
( każdy fragment zostanie odczytany dwa razy).
9. Po zakończeniu dyktowania tekst dyktanda zostanie odczytany jeszcze raz w całości.
10. Tekst dyktanda powinien zostać zapisany w sposób wyraźny i czytelny. Nieczytelny zapis działa
na niekorzyść uczestnika.
11. Poprawki należy nanosić poprzez przekreślenie błędnego słowa lub znaku interpunkcyjnego.
12. Każda praca zostanie sprawdzona przez dwóch członków jury, którzy złożą na niej parafkę.
13. Ocena prac i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu dyktanda.
14. Po sprawdzeniu i ocenie prac przez jury, organizator przekaże jurorom listę uczestników danej
kategorii – w celu identyfikacji ich autorów.
15. W każdej kategorii uczestników zostanie wyłoniony Mistrz oraz Wicemistrz Ortografii.
16. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników
pretendujących do miana Mistrza oraz Wicemistrza Ortografii, jury bierze pod uwagę przede
wszystkim poprawność ortograficzną prac.
17. W przypadku wątpliwości ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący(a) jury.
18. Spośród wszystkich uczestników dyktanda zostanie wyłoniony uczestnik, który uzyskał najlepszy
wynik.
19. Jury sporządza ze swej pracy protokoły, w których przedstawione zostaną nazwiska zwycięzców
poszczególnych kategorii uczestników.
20. Ogłoszenie wyników dyktanda i rozdanie nagród nastąpi w dniu jego przeprowadzenia.
§5
Nagrody
1. Każdy uczestnik dyktanda otrzyma imienny dyplom uczestnictwa w dyktandzie.
2. Wyłonieni Mistrzowie i Wicemistrzowie w każdej z kategorii uczestników, otrzymają nagrody
rzeczowe.
3. Grand Prix „Hełm tropikalny hrabiego Edwarda” dla najlepszego uczestnika ufundowany jest przez
Organizatora.

§6
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w prasie i innych mediach.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu, bez podania przyczyn.
3. W sprawach nieujętych rozstrzyga organizator.
§ Klauzula informacyjna :
1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów organizacyjnych Stowarzyszenia „Kuźnia talentów. Peron 9 i 3/4” oraz Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. M. Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim oraz na publikację prac i wizerunku
w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MBP, na profilu społecznościowym Facebook oraz
na stronach internetowych instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

2. Zgodnie z treścią 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 informuję, że:









Administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz
Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel (54) 4412550,
e-mail: calbib@poczta.onet.pl
Dane osobowe Pani/Pana/ dziecka tzn. imię, nazwisko i wizerunek będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie
wyrażonej zgody, na potrzeby uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Bibliotekę i Stowarzyszenie Kuźnia
Talentów. Peron 9 i 3/4 (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 litera RODO). Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
Dane osobowe Pani/Pana/ dziecka będą przetwarzane przez okres 1-go roku, a po ich zakończeniu zostaną
zanonimizowane. Wizerunek uczestnika będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody na jego przetwarzanie.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
p. Markiem Angowskim, adres e-mail: marek.angowski@aleksandrowkujawski.pl.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Pierwsze Aleksandrowskie Dyktando „O Hełm Hrabiego Edwarda”

IMIĘ I NAZWISKO

DATA URODZENIA

ULICA, NUMER DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

TELEFON

ADRES E-MAIL

KATEGORIA
(dzieci, młodzież,dorośli,
samorządowcy)**
** wpisać właściwą kategorię
w rubrykę

OŚWIADCZENIA
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję.
………………………………………
data i podpis uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Pierwszym Aleksandrowskim Dyktandzie „O hełm tropikalny hrabiego Edwarda” .
…...........................................................
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
Ja,
niżej
podpisany/a
zgadzam
się
na
przetwarzanie
danych
osobowych
moich/mojego
dziecka*
…………………………………………. w podanym zakresie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Danilewicz
Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim celem udziału w Pierwszym Aleksandrowskim Dyktandzie „O hełm tropikalny hrabiego
Edwarda”.
………………………………………………………………..
data, miejsce i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę
*właściwe podkreślić

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka*
………………………………….., utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wojska
Polskiego 2, na potrzeby udziału w Pierwszym Aleksandrowskim Dyktandzie „O hełm tropikalny hrabiego
Edwarda”.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu wizerunek mój/ mojego dziecka* może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte,

montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz
w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie
(w tym na stronach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter,
YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek nie może być
użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

……………………………………………………………..
data, czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

* właściwe podkreślić

