
REGULAMIN 
XXII OGÓŁNOPOLSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

„Miłość pisze się Jezus” 

 

                  KONKURSOWI  PATRONUJE                                                                                       ORGANIZATOR 
             Ksiądz Jacek Michalewski                                                                              Miejski Dom Kultury w Radomsku 
                                                                                                                                         przy wsparciu Miasta Radomsko 

 

CELE KONKURSU 

 

 Dbałość o czystość i piękno języka polskiego. 

 Propagowanie idei poprawnej pisowni. 

 Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii. 

 Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej. 

 Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych. 

     
  ZASADY  ORGANIZACYJNE 

 
   1. Konkurs jest imprezą otwartą. 
     

2. Konkurs odbędzie się  25.10.2019 r. o godz. 9.00  w Miejskim Domu Kultury  w Radomsku. 
     

3. Uczestnicy zgłaszają swój udział przesyłając  kartę uczestnictwa do sekretariatu, mieszczącego  
się w Miejskim  Domu Kultury w Radomsku lub drogą elektroniczną e-mail: konkursy@mdkradomsko.pl 

w terminie do 18.10.2019 r. 
  

4. Konkurs odbędzie się w drodze  3 – stopniowych eliminacji: 
    

ETAP  I   – biorą w nim udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy.  Do drugiego etapu  zakwalifikowanych zostanie 10 osób 

z najmniejszą  ilością  popełnionych 

    błędów z pisania ze słuchu. * 
                             

 ETAP II  – biorą w nim udział osoby zakwalifikowane z pierwszego etapu.  Do eliminacji trzeciego etapu przechodzi   

5 osób  z najmniejszą  ilością błędów 

 

      ETAP III – biorą w nim udział laureaci etapu drugiego. Etap trzeci wyłoni  zwycięzcę konkursu. 
             

       5. Każdy  etap dyktanda oceniać będzie Komisja powołana przez  organizatorów.    

Z oceny prac   sporządzony  zostanie protokół, na podstawie którego Komisja  będzie  

        kwalifikować  osoby do  następnego  etapu.   
                                  

            6. W przypadku  małej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeprowadzenia dyktanda  w 

jednym  etapie.   

 

            7. Laureaci  konkursu  otrzymają  cenne  nagrody oraz  dyplomy  ufundowane   przez  

Sponsorów.    
  

I miejsce – nagroda w wysokości ok. 200 zł 

II miejsce – nagroda w wysokości ok. 150 zł 

III miejsce – nagroda w wysokości ok. 100 zł 

Wyróżnienie – nagroda w wysokości ok.50 zł 
             

            8. Szczegółowe  informacje uzyskać  można w  Miejskim Domu Kultury  

  w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5,  tel. 44 683 52 55,  501 019 310 



    
* Pisanie ze słuchu polegało będzie na:      

       1) głośnym przeczytaniu całego tekstu   dyktanda,               

  2) wyraźnym dyktowaniu kolejnych zdań,                

3) po napisaniu całego tekstu, ponownym  przeczytaniu go  przez lektora,  

umożliwiającym sprawdzenie przez  uczestników konkursu.  

 

www.mdkradomsko.pl 

 



KARTA  ZGŁOSZENIA 

NA  KONKURS  ORTOGRAFICZNY 
„Miłość pisze się Jezus” 

 

KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

 

Imię i nazwisko:   ....................................................................................................................... 

Miejscowość: ..............................................................................................................................     

Ulica:............................................................................................................................................. 

tel. ............................................................................................................................................... 

Szkoła / miejsce pracy: ..............................................................................................................    

Imię i nazwisko nauczyciela*: ….............................................................................................. 

   

 

Radomsko, dn...............                                                                                Podpis:.................. 

 

 

 

*) dotyczy uczniów zgłaszanych przez swoich nauczycieli                                                                                                         
 
 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

dla rodzica / opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:  

 Administratorem danych osobowych uczestników XXII Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego pt. "Miłość pisze się 
Jezus" (zwanego Konkursem) jest Miejski Dom Kultury w Radomsku z siedzibą przy ul. Brzeźnickiej 5  

 W sprawach ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez administratora 
inspektorem ochrony danych pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: iod@mdkradomsko.pl   

 Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są w celu organizacji i promocji Konkursu oraz udokumentowania jego 
przebiegu, zgodnie z udzieloną dobrowolną zgodą, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

 Odbiorcą danych osobowych będą: patron Konkursu, uczestnicy konkursu, osoby obecne podczas uroczystości wręczenia 
nagród oraz osoby przeglądające listę nagrodzonych prac opublikowanych na: stronie internetowej organizatora konkursu 
(www.mdkradomsko.pl)  

 Dane osobowe będą przetwarzane w okresie związanym z organizacją Konkursu lub do momentu cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie; dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane przez 
okres określony przez odpowiednie przepisy prawa  

 Podanie danych osobowych na karcie zgłoszenia jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo 
w Konkursie  

 Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia danych  

 W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiada 
Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem  

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana (dziecka – w przypadku uczestników niepełnoletnich) narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych 

 Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania 

 

OŚWIADCZENIA  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

TAK* NIE*  

  zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin XXII Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego pt. „Miłość pisze się Jezus” 

  wyrażam zgodę na udział w XXII Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym pt. "Miłość pisze się Jezus" na warunkach 
określonych w Regulaminie Konkursu 

  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika w celu organizacji 
i przeprowadzania XXII Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego pt. "Miłość pisze się Jezus" (zwanego Konkursem) przez 
Organizatora Konkursu, tj. Miejski Dom Kultury w Radomsku, w szczególności w celu wyłonienia jego zwycięzców, 
udostępnienia informacji o jego wynikach i wręczenia zwycięzcom nagród 

  wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora mojego wizerunku (wizerunku mojego dziecka –  
w przypadku uczestników niepełnoletnich) utrwalonych podczas Konkursu i w trakcie wręczania nagród, w tym  
na rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora, w celu informowania o Konkursie oraz promowania laureatów 
Konkursu oraz upowszechniania informacji na temat Konkursu i nagrodzonych prac konkursowych  

  zostałem/-am poinformowany/-a o przysługujących mi prawach, w tym prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz 
do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich 
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem prawa albo gdy są już 
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio 
Organizatorowi, a także prawie do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

* zaznacz właściwy 
 

Niniejsze oświadczenie oraz dane osobowe składam dobrowolnie, a podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą  
 

……………………………….…………………. 
miejscowość, data  

……………..………………………………………………………….……………………… 
czytelny podpis  

 


