
 
 

Regulamin IX Dyktanda Słubickiego 

I. Organizatorzy i cel konkursu 

Organizatorami IX Dyktanda Słubickiego są Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach. 

Przedsięwzięcie realizują wykładowcy filologii polskiej jako obcej. Głównym celem 

konkursu jest popularyzacja kultury języka polskiego oraz promocja przygranicznych 

Słubic i Collegium Polonicum.  

Kontakt: zgrzywa@amu.edu.pl  

Telefon: +48 61 829 6884 

II. Zasady uczestnictwa w IX Dyktandzie Słubickim i sposób jego 

przeprowadzenia 

 

1. W IX Dyktandzie Słubickim może uczestniczyć każdy z wyjątkiem magistrów 

filologii polskiej.  

2. Warunkiem uczestnictwa w IX Dyktandzie Słubickim jest nadesłanie do 

organizatorów (drogą e-mailową) poprawnie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego w terminie do 23 kwietnia 2018 roku.  

3. Organizatorzy IX Dyktanda Słubickiego prześlą drogą e-mailową potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia i zakwalifikowania do udziału w Dyktandzie.  

4. Rywalizacja będzie przebiegać w trzech kategoriach: Młodzież, Seniorzy i 

Cudzoziemcy. 

 

 



 
 

5. Organizatorzy zakwalifikują do udziału w Dyktandzie maksymalnie 50 osób. O 

zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Autorem tekstu dyktanda jest dr 

Jan Zgrzywa. Za ostateczne źródło reguł ortograficznych i interpunkcyjnych 

uznany został Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji 

pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2016. 

6. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnicy muszą przestrzegać następujących 

zasad: 

a. Piszący dyktando nie może korzystać z żadnych pomocy naukowych 

(książkowych, elektronicznych bądź z wiedzy innych osób). 

b. Wszyscy uczestnicy konkursu muszą pozostać na swoim miejscu do końca 

przewidzianego przez jury czasu pisania dyktanda. 

c. Piszący dyktando nie mogą używać pisma drukowanego. 

d. Uczestnicy, którzy złamią wymienione zasady, będą wykluczeni z dalszego 

udziału w konkursie przez osoby czuwające nad prawidłowym przebiegiem 

konkursu. 

e. W swojej ocenie jury będzie brało pod uwagę liczbę popełnionych błędów 

(ortograficznych i interpunkcyjnych). Nieczytelne zapisy będą 

interpretowane na niekorzyść uczestnika i liczone jako błąd. Między 

uczestnikami może dojść do dogrywki. Formę dogrywki ustali jury. 

7. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia. 

8. Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku około godziny 14.30 w 

Collegium Polonicum w Słubicach. 

9. Organizatorzy umożliwią wgląd do pracy konkursowej w terminie późniejszym, 

ustalonym i podanym oficjalnie przez jury w trakcie IX Dyktanda Słubickiego.  

 



 
 

10. Organizatorzy Dyktanda Słubickiego nie zwracają uczestnikom kosztów 

przejazdu.  

11. Wraz z przystąpieniem do IX Dyktanda Słubickiego uczestnik automatycznie 

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez kierunek filologii 

polskiej jako obcej w Słubicach w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu 

(zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych).  

12. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza pełną akceptację wszystkich 

postanowień regulaminu IX Dyktanda Słubickiego.  

 

III. Jury i nagrody 

 

Jury IX Dyktanda Słubickiego tworzą wykładowcy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i kierunku filologii polskiej jako obcej w Collegium 

Polonicum w Słubicach. 

 

Zwycięzcy Dyktanda Słubickiego (trzy osoby, które popełniły najmniejszą liczbę błędów 

w każdej z kategorii) otrzymają dyplomy oraz nagrody. Jury zastrzega sobie prawo do 

wyróżnienia osób, które zajęły kolejne miejsca pod względem liczby popełnionych 

błędów. 

 

Nagrody należy odebrać osobiście podczas ogłoszenia wyników lub w terminie 

późniejszym, ustalonym z organizatorami konkursu, jednak nie później niż dwa miesiące 

od ogłoszenia wyników. 


