Regulamin V Dyktanda Uniwersyteckiego
1. Organizatorzy
Organizatorem V Dyktanda Uniwersyteckiego jest Instytut Filologii Polskiej oraz Sekcja
Językoznawcza Koła Naukowego Polonistów.
2. Zasady uczestnictwa
a) W V Dyktandzie Uniwersyteckim mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które chcą
sprawdzić swoją znajomość ortografii i interpunkcji polskiej. Dotyczy to także studentów
i pracowników Instytutu Filologii Polskiej oraz osób, które ukończyły studia polonistyczne.
b) Warunkiem uczestnictwa w V Dyktandzie Uniwersyteckim jest zarejestrowanie się.
Możliwa jest rejestracja elektroniczna poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres
tydzienpolonistow@univ.rzeszow.pl, która rozpocznie się 28 lutego i potrwa do 13 marca.
Uczestnicy, którzy zarejestrują się elektronicznie, będą mieli pierwszeństwo w udziale w V
Dyktandzie Uniwersyteckim. Pozostałe osoby mogą zarejestrować się przed rozpoczęciem
konkursu, czyli do godziny 12.00 16 marca 2015 r.
c) Organizator gwarantuje udział w V Dyktandzie Uniwersyteckim wszystkim zgłoszonym
osobom, jednocześnie zastrzega sobie prawo do zorganizowania 2 grup piszących dyktando w
sytuacji, gdy chęć udziału w dyktandzie zgłosi więcej niż 250 osób.
d) Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani
kosztów noclegu.
e) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich
przetwarzanie przez Uniwersytet Rzeszowski w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu
(zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami
Dz.U. 133/97).
f) Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na zarejestrowanie w czasie konkursu,
utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach
wydawanych przez Organizatora.
3. Jury
a) Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z językoznawców zatrudnionych
w Instytucie Języka Polskiego UR oraz studentów i doktorantów działających w Sekcji
Językoznawczej Koła Naukowego Polonistów.
b) Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem V Dyktanda Uniwersyteckiego.
c) Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, jego
prawidłowym przebiegiem, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień
niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem sporów związanych z przebiegiem V Dyktanda
Uniwersyteckiego.
d) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z dyktanda uczestnika, który naruszył
postanowienia niniejszego Regulaminu.

e) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

4. Przebieg V Dyktanda Uniwersyteckiego
a) Dyktando odbędzie się w dużej auli w budynku A0 przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie 16
marca 2015 roku o godzinie 12.30.
b) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy
naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z
wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów,
słowników itp.).
c) Tekstu dyktanda nie należy pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
d) Dyktowanego tekstu nie wolno pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
e) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
f) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków
interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy
nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia
muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików,
czyli wielkich liter drukowanych.
g) Jeśli będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów, organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do przyznania równorzędnych miejsc.
i) Teksty dyktanda zostaną sprawdzone najpóźniej do 18 marca 2015 roku.
j) Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 marca 2015 roku około godziny 10.00 w dużej auli w
budynku A0 przy ul. Pigonia 1, w Rzeszowie. Do wiadomości publicznej zostaną podane
jedynie nazwiska laureatów.
k) Wgląd do napisanej i poprawionej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym,
podanym przez organizatorów.
l) Tekst dyktanda jest opracowany na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych
w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod red. E. Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010.
5. Nagrody i dyplomy
a) Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy (zwycięzcom) V Dyktanda Uniwersyteckiego
i osobom wyróżnionym po ogłoszeniu wyników.
b) Nagrodami są słowniki lub inne publikacje z zakresu poprawności językowej.
c) Laureaci, którzy nie będą obecni na rozdaniu nagród, zostaną poinformowani telefonicznie
bądź poprzez pocztę elektroniczną o możliwościach odbioru nagrody.

6. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego
Regulaminu.
b) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną
wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować
będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.
c) Niniejszy Regulamin dostępny jest w Instytucie Filologii Polskiej oraz na stronie
internetowej http://ifp.univ.rzeszow.pl.

