IX Jastrzębskie Dyktando 2019
Pod Patronatem:
Anny Hetman Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
Waldemara Sochy Prezydenta Miasta Żory
Damiana Mrowca Starosty Powiatu Rybnickiego
Leszka Bizonia Starosty Powiatu Wodzisławskiego
Grzegorza Swobody Starosty Powiatu Raciborskiego
Mirosława Dużego Starosty Powiatu Mikołowskiego
o tytuły:
Jastrzębskiego Mistrza Ortografii
Jastrzębskiego I Wicemistrza Ortografii
Jastrzębskiego II Wicemistrza Ortografii
Jastrzębskiego Małego Mistrza Ortografii
Jastrzębskiego Małego I Wicemistrza Ortografii
Jastrzębskiego Małego II Wicemistrza Ortografii
Jastrzębskiego Mistrza Kaligrafii
Jastrzębskiego Małego Mistrza Kaligrafii
Jastrzębskiego Mistrza e-Quizu
Jastrzębskiego I Wicemistrza e-Quizu
Jastrzębskiego II Wicemistrza e-Quizu
Jastrzębskiego Małego Mistrza e-Quizu
Jastrzębskiego Małego I Wicemistrza e-Quizu
Jastrzębskiego Małego II Wicemistrza e-Quizu

Regulamin Konkursu
I.

Organizatorzy:
Organizatorem konkursu są
Krzysztof Gadowski - Poseł na Sejm RP
Fundacja „Pro Futuro”

przy współpracy




Jana Olbrychta Posła Parlamentu Europejskiego
Uniwersytetu Śląskiego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju

przy współpracy mediów


Polska Dziennik Zachodni,








II.

Nowiny Wodzisławskie, Nowiny Raciborskie,
JastrzebieOnline.pl,
Jasnet.pl,
Tujastrzebie.pl, Tuwodzisław.pl, Turybnik.pl, Tużory.pl,
Telewizji TVT,
Radio90

Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnicy będą podzieleni na grupy wiekowe:


osoby dorosłe i młodzież (grupa starsza rocznik 2001 i starsze) - będą się ubiegać o
tytuły:

-

Jastrzębskiego Mistrza i Wicemistrzów Ortografii;
Jastrzębskiego Mistrza i Wicemistrzów e-Quizu;
Jastrzębskiego Mistrza Kaligrafii.



dzieci i młodzież (grupa młodsza rocznik 2002 i młodsze) – będą się ubiegać o tytuły

-

Jastrzębskiego Małego Mistrza i Małych Wicemistrzów Ortografii;
Jastrzębskiego Mistrza i Wicemistrzów e-Quizu;
Małego Mistrza Kaligrafii.

2. O przynależności do poszczególnych grup wiekowych decyduje rok urodzenia
uczestnika konkursu:



grupa starsza – osoby urodzone w 2001 roku i w latach wcześniejszych,
grupa młodsza
– osoby urodzone w 2002 roku i w latach następnych.

3. Stopień trudności dyktanda w grupie młodszej przewidziany jest dla dzieci w wieku od
11 lat.
4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby posiadające adres zameldowania w
Województwie
Śląskim.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa:


dzwoniąc pod nr tel. 32 4754055, lub 509 890 544
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00



wypełniając formularz na stronie www.dyktando.jastrzebieonline.pl

6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 czerwca 2019 roku. Liczba uczestników
IX Jastrzębskiego DYKTANDA jest ograniczona, o wpisaniu na listę uczestników
decyduje kolejność zgłoszenia.

7. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatora IX
Jastrzębskiego DYKTANDA ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych – tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późn.zm.). Uzyskane dane nie
będą przekazywane innym podmiotom.
8. Udział w IX Jastrzębskim DYKTANDZIE jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają
uczestnikom kosztów podróży.
III.

Jury:
1. Nad przebiegiem konkursu czuwa jury pod przewodnictwem:
prof. Aldony Skudrzyk –Uniwersytet Śląski
dr Lidii Wollman – Wyższa Szkoła Administracji
mgr Barbary Halskiej – Nauczyciela Roku 2014
Krzysztofa Gadowskiego – Posła na Sejm RP

IV.

Przebieg konkursu:

1. IX Jastrzębskie DYKTANDO odbędzie się 8 czerwca 2019 r. w Kinie "Centrum" w
Jastrzębiu - Zdroju przy Al. J. Piłsudskiego 27:



grupa młodsza
- o godzinie 9.00
grupa starsza - o godzinie 10.30

2. Rejestracja uczestników DYKTANDA rozpocznie się godzinę wcześniej przed
rozpoczęciem pisania dyktanda dla poszczególnej grupy wiekowej.
3. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych,
porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac,
korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy,
laptopy) oraz słowników itp. .
4. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać „literami drukowanymi”.
5. Oceniana jest również interpunkcja.
6. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie
rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślania muszą być
wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać liter „drukowanych”.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między
autorami prac z taką samą liczbą błędów.
V.

Przebieg e-Quizu:
1. Zgłoszenie udziału do e-Quizu należy zaznaczyć podczas rejestracji uczestnika.

2. Konkurs odbędzie się tuż po dyktandzie i przeprowadzony będzie w formie quizu na
internetowej platformie: quizizz.com
a) Grupa młodsza - o godzinie 10:00
b) Grupa starsza – o godzinie 11.30
3. Do wzięcia udziału w quizie niezbędne będzie posiadanie smartfona lub tabletu z
dostępem do internetu (dla osób nie posiadających dostępu do internetu zostanie
udostępnione WIFI).
4. Aby wziąć udział w konkursie, każdy z uczestników będzie musiał za
pomocą smartfona lub tabletu wejść na stronę: join.quizizz.com i zalogować się na
stronę quizu za pomocą 6-cio cyfrowego kodu podanego przez organizatorów. W
rubryce „Wprowadź swoje imię” wpisujemy unikalny numer uczestnika e-Quizu, który
zostanie przekazany podczas rejestracji.
5. Po zalogowaniu się do serwisu uczestnicy czekają na start gry.
6. Po starcie, każde z pytań będzie miało kilka możliwych odpowiedzi, z których
wybieramy tylko jedną. Na odpowiedź jest ograniczona ilość czasu. Im szybciej
uczestnik udzieli prawidłowej odpowiedzi, tym więcej punktów zdobędzie.
7. Po udzieleniu odpowiedzi przez wszystkich uczestników, system automatycznie
wyłoni zwycięzców.

VI. Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w Kinie „Centrum” w Jastrzębiu-Zdroju tego
samego dnia (8 czerwca 2019 r.) po sprawdzeniu prac konkursowych.
2. Organizatorzy nie zwracają prac uczestnikom. Wgląd do własnej pracy konkursowej
będzie możliwy w dniach 10-14 czerwca 2019 r. w godz. od 10.00 do 15.00 w Biurze
Poselskim Krzysztofa Gadowskiego przy ul. Katowickiej 24 w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Przy sprawdzaniu prac będą stosowane zasady zawarte w „Nowym słowniku
ortograficznym PWN” pod redakcją prof. dr hab. Edwarda Polańskiego.

VII. Nagrody w Dyktandzie
1. Nagrodami są:


w grupie starszej:
3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych) – za zajęcie I miejsca
telewizor LCD – za zajęcie II miejsca
tablet– za zajęcie III miejsca



w grupie młodszej
laptop – za zajęcie I miejsca
smartfon – za zajęcie II miejsca
smartwatch– za zajęcie III miejsca

2. Laureaci pierwszych miejsc otrzymają, oprócz nagrody rzeczowej, tytuł
Jastrzębskiego Mistrza Ortografii lub Jastrzębskiego Małego Mistrza Ortografii.
3. Spośród uczestników konkursu wyłoniony zostanie Jastrzębski Mistrz Kaligrafii i
Jastrzębski Mały Mistrz Kaligrafii.
4. Nagrody zostaną wręczone po sprawdzeniu prac (ew. dogrywce) w tym samym dniu.
5. Zwycięzcami IX Jastrzębskiego Dyktanda 2019 nie mogą zostać zdobywcy
tytułów Mistrzów oraz Wicemistrzów w Ogólnopolskim Dyktandzie, oraz tytułu
Mistrza w poprzednich edycjach Jastrzębskiego Dyktanda w poszczególnych
grupach wiekowych.
6. Laureatami IX Jastrzębskiego Dyktanda 2019 mogą zostać wyłącznie osoby
posiadające adres zameldowania w Województwie Śląskim. Przed odebraniem
nagrody, każdy z laureatów przedstawi organizatorowi dokument poświadczający
zamieszkanie w Województwie Śląskim (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna,
legitymacja studencka, karta ubezpieczenia zdrowotnego).
7. Laureaci konkursu przed odebraniem nagrody zobowiązani są do wpłacenia
organizatorowi podatku dochodowego w ustawowej wysokości ( zgodnie z art. 30
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176, ze zm.)
VIII. Nagrody w e-Quizie
1. Nagrodami w grupie starszej i młodszej są:
słuchawki JBL- za zajęcie I miejsca
smartwatch - za zajęcie II miejsca
głośnik bezprzewodowy boombox – za zajęcie III miejsca

IX. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora - Fundację
Pro Futuro
z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2 w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) . Z
Organizatorem można skontaktować się telefonicznie 32 47 540 55, 509 890 544 lub e-mail:
fundacjaprofuturo1@gmail.com
2. Dane osobowe podane przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego w
formularzu zgłoszenia, oświadczeniu lub później w trakcie trwania Konkursu , będą
przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu , publikacji informacji o

laureatach IX Jastrzębskiego DYKTANDA oraz na stronach internetowych Organizatorów
i podmiotów współpracujących,
a także w mediach wymienionych w pkt. I
niniejszego Regulaminu. Ponadto dane osobowe przetwarzane są w celach
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych.
3. Organizator przetwarza podane w formularzu zgłoszenia, oświadczeniu oraz pozyskane w
trakcie organizacji Konkursu dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie
Organizatorowi jego przeprowadzenie, publikowanie informacji o laureatach oraz
archiwizację dokumentów.
4. Organizator
IX Jastrzębskiego Dyktanda może przekazać dane uczestników wyłącznie instytucjom oraz
organom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
-dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
- żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem,
-żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy
osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a
osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych
osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec
przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad
podstawą takiego sprzeciwu,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00193)
ul. Stawki 2 , przy czym skarga nie dotyczy organizacji i przebiegu
konkursu, ale wyłącznie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Organizatorowi zorganizowania Konkursu . Natomiast w zakresie, jaki dotyczy wykonania
obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych laureatowi,
podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
7. Organizator nie przetwarza danych osobowych
uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani też nie przekazuje do Państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

X. Postanowienia końcowe
1. Udział w IX Jastrzębskim DYKTANDZIE jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni
niniejszego regulaminu. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z:
- podaniem prawdziwych i aktualnych danych,

- zapoznaniem i akceptacją warunków uczestnictwa przewidzianych w regulaminie
dyktanda,
- przyjęciem do wiadomości zawartych w pkt. IX Regulaminu IX Jastrzębskiego
Dyktanda 2019 informacji dot. przetwarzania danych osobowych,
- zezwoleniem na wykorzystanie imienia i nazwiska laureata, roku urodzenia,
wizerunku oraz informacji dot. miejsca zamieszkania,
- możliwości odebrania nagrody dopiero po uiszczeniu podatku od wartości nagrody.
Potwierdzenie własnoręcznym podpisem listy obecności w dniu Dyktanda jest
równoznaczne z przyjęciem powyższych warunków.
2. Laureaci dyktanda zobowiązani są do podpisania stosowanego oświadczenia o
zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych
organizatorowi
IX Jastrzębskiego Dyktanda. W przypadku osób niepełnoletnich
zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.). Oświadczenie
dostępne w załączniku do regulaminu dyktanda.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do
skrócenia, przedłużenia, unieważnienia DYKTANDA lub pewnych jego etapów oraz
innego podziału nagród.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany nagród.
5. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z
udziału
w konkursie.
6. O r g a n i z a t o r k o n k u r s u za p e w n i a w a r u n k i u d z i a ł u k o n k u r s u o s o b o m
niepełnosprawnym. Udział osoby niepełnosprawnej w konkursie należy zgłosić pod nr
tel. 32 47 540 55 do 31.05.2019 r.
w godz. od. 9.00 do 15.00 w celu ustalenia
szczegółowych warunków udziału w konkursie.
7. Wśród wszystkich uczestników dyktanda zostaną rozlosowane nagrody dodatkowe.

