REGULAMIN
XIV otwartego konkursu o tytuł
Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii 2019
pod patronatem Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Radomia oraz Starosta Radomski, w imieniu
których działa Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich z siedzibą:
ul. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom, tel. (+48) 48 36 267 35, fax (+48) 48 36 33 818, e-mail:
biblioteka@mbpradom.pl.
2. Konkurs ma charakter dyktanda, mogą wziąć w nim udział mieszkańcy miasta Radomia
i powiatu radomskiego oraz zaproszeni goście (z wyjątkiem osób wymienionych w punkcie 3).
3. W konkursie z prawem walki o nagrodę nie mogą brać udziału laureaci (zdobywcy I, II lub III
miejsca) poprzednich 13 edycji dyktand. Organizator dopuszcza udział wymienionych osób
w pisaniu dyktanda bez prawa do nagrody.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału (imię, nazwisko, adres i numer
telefonu) w formie pisemnej, telefonicznie lub elektronicznie na adres podany w punkcie
1 niniejszego Regulaminu w terminie do 19 września 2019 r.
5. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja
Markowskiego – Przewodniczącego Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk.
6. Konkurs odbędzie się w 21 września 2019 roku o godzinie 10.00 w Sali Widowiskowej
Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska. Uczestnicy będą wpuszczani do sali
po okazaniu dokumentu tożsamości.
7. Prace sprawdzać będzie specjalna komisja złożona z członków Stowarzyszenia Nauczycieli
Polonistów oraz nauczycieli doradców z Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
8. W czasie od rozpoczęcia dyktowania do oddania karty z zapisanym tekstem, uczestnicy nie
mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych drukowanych, pisemnych, elektronicznych,
porozumiewać się z innymi uczestnikami ani opuszczać sali.
9. Dyktowany tekst uczestnicy zapiszą otrzymanym długopisem, na otrzymanym papierze,
możliwie wyraźnie. Nie można stosować wersalików ani kapitalików, które uniemożliwiają
odróżnienie wielkich i małych liter.
10. Poprawki można nanosić przez wyraźne skreślenie błędnego zapisu litery lub całego wyrazu
i napisanie wyżej wersji poprawionej. Wszelkie nieczytelne lub niejednoznaczne zapisy będą
interpretowane na niekorzyść piszącego.
11. W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy uwzględnione w Wielkim słowniku
ortograficznym PWN lub utworzone zgodnie z zapisanymi w nim zasadami. Ten słownik będzie
też służył jako źródło kryteriów poprawności w trakcie sprawdzania zapisów podyktowanego
tekstu.
12. O zwycięstwie w konkursie zdecyduje mniejsza liczba błędów. Gdyby w dwóch lub w większej
ilości zapisów wystąpiło tyle samo błędów, Jury – aby wyłonić zwycięzcę – uwzględni ich
jakość. Gdyby dwa lub więcej zapisów nie zawierało żadnego błędu, Jury w celu wyłonienia
zwycięzcy uwzględni walory estetyczne zapisów. W razie niejednomyślności Jury rozstrzyga
głos Przewodniczącego.
13. Ogłoszenie werdyktu nastąpi 21 września 2019 roku o godz. 15.00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Radomiu, ul. Piłsudskiego 12 (sala 36).
14. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany nagrodą rzeczową ufundowaną przez Prezydenta
Miasta Radomia Radosława Witkowskiego i Dyplomem Radomskiego Mistrza Polskiej

Ortografii 2019. Nagrodzonych zostanie również kolejnych pięciu laureatów. Nagrody dla
zdobywców III miejsca oraz 3 wyróżnień ufunduje Starosta Radomski Waldemar Trelka.
15. Zdobywcy nagród o wartości powyżej 2000,00 zł brutto zobowiązani są do wpłacenia do kasy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu kwoty równiej 10% wartości nagrody tytułem
należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, grach
i zakładach wzajemnych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Wpłaty należy dokonać w pierwszym roboczym dniu
przypadającym po dniu zdobycia nagrody, tj. 23 września 2019 r. w godz. 7.30-15.30.
16. Autorstwo zapisów podyktowanego tekstu może zostać ujawnione tylko za pisemną zgodą ich
autorów.
17. Wgląd do własnego zapisu w dniu konkursu będą mieli uczestnicy pod warunkiem wyrażenia
pisemnej zgody na publiczne ujawnienie swego autorstwa.
18. Wszystkie zapisy podyktowanego tekstu zostaną złożone w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Radomiu.
19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Miejską
Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich z siedzibą w Radomiu,
ul. Piłsudskiego 12 danych osobowych uczestników w zakresach zawartych w „Klauzuli
informacyjnej dla uczestników XIV otwartego konkursu o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej
Ortografii 2019” będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
20. Osoby niepełnoletnie (do ukończenia 18 r.ż) zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia
w dniu konkursu wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego „Zgody na udział
osoby niepełnoletniej (do ukończenia 18 r.ż.) w XIV otwartym konkursie o tytuł Radomskiego
Mistrza Polskiej Ortografii 2019” wraz ze „Zgodą na publikację wizerunku” i „Zgodą na
przetwarzanie danych osobowych” zawartych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
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1. Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dla uczestników XIV otwartego konkursu o tytuł Radomskiego
Mistrza Polskiej Ortografii 2019
2. Załącznik nr 2 – Zgoda na udział osoby niepełnoletniej (do ukończenia 18 r.ż.) w XIV otwartym
konkursie o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii 2019

