
 

 

Regulamin konkursu 

Ogólnopolskie Dyktando Młodych 

 

§1 

Organizatorzy 

1. Ogólnopolskie Dyktando Młodych to inicjatywa Koła Edytorów Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II. Celami konkursu są:  

a) upowszechnianie wiedzy o poprawnym używaniu języka polskiego jako języka narodowego 

oraz obcego;  

b) troska o dobrą znajomość języka polskiego wśród młodzieży;  

c) zwrócenie uwagi na fakt, iż poprawna pisownia jest pożądaną formą skutecznego przekazu 

informacji oraz efektywnych kontaktów społecznych;  

d) wykształcenie w uczestnikach nawyku pisania zgodnie z przyjętymi regułami;  

e) wyrabianie w uczestnikach poczucia odpowiedzialności za słowo pisane;  

f) zachęcenie młodych osób do poszerzania swoich kompetencji językowych, dbania 

o poprawność językową wypowiedzi oraz podejmowania wysiłku na rzecz pielęgnowania języka 

polskiego.  

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.  

 

§2 

Zasady uczestnictwa 

1. W Ogólnopolskim Dyktandzie Młodych mogą wziąć udział osoby w wieku od 12 do 26 lat. 

Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie:  

a) uczniowie 7 i 8 klasy szkół podstawowych;  

b) uczniowie szkół średnich;  

c) studenci i osoby zainteresowane, które nie ukończyły 26. roku życia.  

2. W konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci wcześniejszych edycji Dyktanda Młodych, 

członkowie Koła Edytorów KUL oraz osoby zaangażowane w organizację wydarzenia.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Ogólnopolskim Dyktandzie Młodych jest przesłanie drogą 

mailową zgłoszenia na adres koloedytorow@kul.pl – wypełnionych czterech załączników do 

Regulaminu, po ich uprzednim zaszyfrowaniu. 

4. Osoby zakwalifikowane do konkursu otrzymają potwierdzenie drogą elektroniczną. Jeżeli 

uczestnik nie ukończył 18 lat, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych musi zostać podpisane przez przedstawiciela ustawowego, zeskanowane i załączone 

do wiadomości e-mail. Jeżeli zgłaszający nie prześle pełnych danych, zostanie poproszony 

o uzupełnienie ich drogą mailową.  

5. Liczba uczestników wynosi 200 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie decyduje 

kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie podanym przez organizatora lub do 

wyczerpania limitu miejsc.  

6. Limit zgłoszeń z każdej placówki naukowej wynosi 10 osób (nie dotyczy uczelni wyższych).  

7. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży, wyżywienia ani noclegu.  



 

 

8. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu następuje w celu dokumentacji 

przebiegu konkursu i jego rozliczenia, a także promocji wydarzenia w mediach. Uprawnionemu 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usuwania, prawo do 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. Dane osobowe uzyskane na potrzeby konkursu nie będą udostępniane 

osobom trzecim, za wyjątkiem danych osobowych laureatów konkursu, które będą udostępnione 

do publicznej wiadomości. 

 

§3 

Komisja Konkursowa 

1. Nad przebiegiem i organizacją konkursu czuwa Komisja Konkursowa złożona z:  

a) Prezesa Koła Edytorów KUL (przewodniczący);  

b) Zastępcy Prezesa Koła Edytorów KUL;  

c) Członków Koła Edytorów KUL.  

2. Członkowie Komisji Konkursowej zajmują się prawidłowym przebiegiem konkursu, 

ogłaszaniem listy nagrodzonych oraz interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu.  

3. Komisja konkursowa może podjąć decyzję o wykluczeniu z dyktanda uczestnika, który 

naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.  

4. Komisja konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności.  

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu błędów, do którego 

sprawdzane będą prace uczestników. Limit błędów zostanie ustalony osobno dla każdej kategorii. 

 

§4 

Przebieg konkursu 

1. Dyktando odbędzie się w terminie podanym przez organizatora na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II.  

2. Koperta z tekstem dyktanda będzie zaklejona, a jej oficjalne otwarcie nastąpi tuż przed 

rozpoczęciem konkursu.  

3. Uczestnicy powinni przybyć w miejsce konkursu minimum pół godziny przed rozpoczęciem 

dyktanda i potwierdzić chęć uczestnictwa w recepcji zlokalizowanej przed salą, w której będzie 

odbywał się konkurs. 

4. Podczas pisania dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych ani 

urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, laptopów itp.), opuszczać sali 

przed oddaniem pracy ani porozumiewać się między sobą.  

5. Organizator jest uprawniony do wykluczenia uczestnika z konkursu w razie stwierdzenia, że 

podczas dyktanda łamie on § 4 ustęp 3 Regulaminu konkursu.  

6. W przypadku złożenia organizatorowi pracy przed zakończeniem dyktanda, uczestnik nie może 

domagać się jej zwrotu celem kontynuowania pisania.  

7. Wszelkie niejednoznaczne lub nieczytelne zapisy będą traktowane jako błąd.  

8. Ewentualne poprawki należy nanieść przez wyraźne skreślenie wyrazu błędnego i napisanie 

powyżej lub obok wersji poprawnej.  



 

 

9. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami. 

10. Jeśli po zakończeniu konkursu nie będzie można wyłonić zwycięzcy (kilka prac będzie 

napisanych bezbłędnie lub z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

przeprowadzenia dogrywki w formie dodatkowego dyktanda.  

11. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodnicząca/y Komisji Konkursowej. 

 

§5 

Nagrody 

1. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Dyktanda Młodych 

nastąpi w terminie podanym przez organizatora.  

2. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:  

a) nagroda dla najlepszej osoby z kategorii ,,szkoły podstawowe";  

b) nagroda dla najlepszej osoby z kategorii „szkoły średnie";  

c) nagroda dla najlepszej osoby z kategorii „studenci i osoby do 26. roku życia".  

3. Nagrodą w każdej z kategorii będzie nagroda rzeczowa w postaci nowoczesnego urządzenia 

elektronicznego (za zajęcie I miejsca) oraz książki (w przypadku zajęcia II lub III miejsca).  

4. Zgodnie z art. 30 ust 1. pkt 2. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.) zwycięzcy dyktanda będą zobowiązani do 

odprowadzenia podatku w wysokości 10% od wartości nagrody, z zastrzeżeniem art. 21 ust. l pkt 

68 w/w ustawy.  

5. Po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników nieodebrane nagrody zostaną 

przekazane Kołu Edytorów KUL.  

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia, przedłużenia bądź unieważnienia 

konkursu lub pewnych jego etapów.  

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w załączniku zaproszeń wysyłanych do placówek 

edukacyjnych oraz na stronie Koła Edytorów KUL. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

wprowadzenia zmian w Regulaminie.  

4. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Karta zgłoszeniowa, 

2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 

3. Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku, 

4. Klauzula informacyjna. 



 

 

Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

OGÓLNOPOLSKIE DYKTANDO MŁODYCH 
 

 

 
1. NAZWA I ADRES SZKOŁY/UCZELNI  ...............................................................................  

  

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  .....................................................................................  

  

5. KONTAKT: ADRES E-MAIL 

…………………………………………………………………………………………………... 

  

 
Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie konkursu.  
 

 

                                                    ………………………………………………….. 
                                                 podpis uczestnika albo przedstawiciela ustawowego 
 

    

 
 

          

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 

 

          
……………………………………………                        …………………………………….. 

imię i nazwisko uczestnika        miejscowość, dnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie  

o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych mojego 

dziecka* do celów związanych z udziałem w Ogólnopolskim Dyktandzie 

Młodych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma 

charakter dobrowolny, przy czym niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem 

możliwości udziału w Ogólnopolskim Dyktandzie Młodych. Zgoda może być 

cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem.  

 

 
 

…………….……………………………. 
                czytelny podpis uczestnika albo przedstawiciela ustawowego 

 
*niepotrzebne skreślić  



 

 

Załącznik 3 

 

 

……………………………………………                        …………………………………….. 
imię i nazwisko uczestnika        miejscowość, dnia 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

o zgodzie na wykorzystanie wizerunku 
 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na utrwalanie i wykorzystywanie mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka* przez organizatorów Ogólnopolskiego 

Dyktanda Młodych do celów promocyjnych na stronie internetowej KUL oraz 

na stronie Koła Edytorów KUL na Facebooku 

 

 
 

 

…………..……………………………. 
                czytelny podpis uczestnika albo przedstawiciela ustawowego 

 

*niepotrzebne skreślić 
  



 

 

Załącznik nr 4 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 

1. Administratorem danych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. 

Racławickie 14, 20 – 950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl numer telefonu: 81 445 41 01), 

reprezentowany przez Rektora.  

2. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony 

danych (dane kontaktowe: adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 32 30). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 

Ogólnopolskiego Dyktanda Młodych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

archiwalnych. W przypadku cofnięcia zgody dane będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do realizacji żądania.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia (zgoda 

osoby, której dane dotyczą).  
6. Dostęp do danych osobowych mają organizatorzy konkursu. Dane osobowe laureatów 

konkursu (w tym wyniki konkursu) mogą być opublikowane na stronie internetowej KUL, 

a więc udostępnione użytkownikom strony internetowej KUL oraz przesyłane do szkół albo 

uczelni biorących udział w konkursie. W ramach realizacji celu dane osobowe nie będą 

przekazywane innym odbiorcom. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości udziału w ww. dyktandzie organizowanym przez 

administratora. 

 

      Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

 

 

                                                                       

……………………………………………………………………. 

   (data, czytelny podpis uczestnika albo przedstawiciela ustawowego) 


