Dyktando podróżnicze Adrenalinium 2018
REGULAMIN
§1 Organizator
1. Organizatorem dyktanda jest kino Janosik, ul. Sobieskiego 1, 34-300 Żywiec
2. Fundatorem nagrody głównej tj. vouchera o wartości 700 PLN w konkursie jest:
Leonardo School w Żywcu.
3. Nad merytorycznym przygotowaniem dyktanda czuwa jury w składzie:
mgr polonistyki Bogumiła Kocoń
mgr polonistyki Monika Grzegorzek
§2 Warunki uczestnictwa
1. Wstęp do udziału w konkursie będą miały osoby w wieku 8 - 13 lat, których
zgłoszenie wpłynie do kina do 10.10.2018 r. W związku z tym, że voucher uprawnia
do skorzystania z półrocznego kursu w Leonardo School w Żywcu, osoby zgłaszające
się powinny zamieszkiwać region.
2. Aby dokonać ́ zgłoszenia należy wypełnić ́ formularz załączony do niniejszego
regulaminu oraz dokonać opłaty w wysokości 1 zł. Zgłoszenia można dostarczyć ́ w
następujący sposób:
• skan kompletnie wypełnionego zgłoszenia można przesłać ́ drogą elektroniczną na
adres: biuro@kinojanosik.pl , wpisując w temacie „Dyktando podróżnicze”.
• listownie na adres organizatora (Kino Janosik, ul. Sobieskiego 1, 34-300 Żywiec)
z dopiskiem na kopercie „Dyktando podróżnicze”.
• osobiście w kasie Kina Janosik, ul. Sobieskiego 1, 34-300 Żywiec
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu przyjmowanych zgłoszeń
uczestnictwa w wypadku, gdyby liczba zgłoszeń przekroczyła możliwości
organizacyjne gospodarza dyktanda. W takim wypadku będzie decydowała kolejność
zgłoszeń.
4. Osoby nagrodzone w dyktandzie są zobowiązane do podpisania protokołu odebrania
nagrody po okazaniu dokumentu tożsamości.
§3 Miejsce i termin
Dyktando odbędzie się w dniu 20.10.2018 w sali kina Janosik w Żywcu o godzinie
12:00.
§4 Przebieg dyktanda i ocena
1. Każda praca będzie kodowana.
2. Kartkę uczestnik otrzyma od organizatora.
3. Uczestnik jest zobowiązany do przyniesienia podkładki oraz długopisu lub pióra.
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4. Podczas pisania dyktanda nie wolno używać telefonów komórkowych, innych
urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych pomocy naukowych.
5. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, której napisanie jest niezgodne z
powyższym regulaminem.
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 będą fragmenty
tekstu (każdy fragment zostanie odczytany dwa razy).
9. Po zakończeniu dyktowania tekst dyktanda zostanie raz jeszcze odczytany w
całości.
10. Tekst dyktanda powinien być napisany w sposób czytelny i wyraźny. Nieczytelne
zapisy działają na niekorzyść uczestnika.
11. Poprawki należy nanosić skreślając cały wyraz lub znak interpunkcyjny.
12. Tekstu nie można pisać drukowanymi literami.
13. Po zakończeniu dyktanda wszystkie prace zostaną zebrane i zapakowane w jedną
kopertę, która zostanie przekazana jury.
14. Ocena prac nastąpi w dniu dyktanda.
15. Każda praca będzie oceniana przez 2 członków jury.
16. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów jury podejmuje ostateczną
decyzję na podstawie ilości błędów interpunkcyjnych i błędów ortograficznych.
17. Słownikiem rozstrzygającym wątpliwe zapisy jest Wielki słownik ortograficzny PWN
z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2012.
§5 Nagrody
1. Spośród uczestników wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma półroczne
Stypendium na naukę Leo Maniak lub Leo English w licencjonowanej placówce
edukacyjnej Leonardo School w Żywcu, ul. Plac Mariacki 3.
2. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową, natomiast każdy uczestnik otrzyma dyplom za
uczestnictwo w konkursie.
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w namiocie obok kina Janosik w
niedzielę 21.10.2018 o godzinie 14:00.
§6 Postanowienia końcowe
.

1. Udział w konkursie jest dobrowolny, płatny – 1 zł i oznacza akceptację zapisów
niniejszego regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
3. Organizator nie zwraca uczestnikom żadnych kosztów.
4. Wgląd do własnego tekstu dyktanda będzie możliwy od 22.10.2018 do 26.10.2018 w
kasie kina Janosik.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i go akceptuję.
…………………………………………
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