
Dyktando Romanisty 
Koło Naukowe Romanistów, Koło Italianistów, Koło Hiszpańsko-Polskie 

Instytut Filologii Romańskiej 
Katolicki Uniwersytet Lubelski J.P. II 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
Adres e-mail Organizacji: knr@student.kul.lublin.pl; ifr@kul.pl  

Adres e-mail nadsyłania zapytań i zgłoszeń: msowa@kul.pl; jkudelko@kul.pl; 
katarzyna.maniowska@kul.pl  

 

REGULAMIN DYKTANDA ROMANISTY 
§ 1. Organizatorzy Dyktanda 

1. Organizatorami Dyktanda są Koło Naukowe Romanistów, Koło Italianistów oraz Koło 
Hiszpańsko-Polskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod honorowym 
patronatem Instytutu Filologii Romańskiej KUL, Katedry Świata Hiszpańskiego KUL oraz Pro-
Iberii. 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. Dyktando Romanisty jest adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych oraz 
studentów KUL ze znajomością języka francuskiego, hiszpańskiego i/lub włoskiego na poziomie 
min. A2. 

2. Zgłoszenia do udziału w Dyktandzie Romanisty przyjmowane są na podstawie formularza 
dostępnego na stronie internetowej Instytutu Filologii Romańskiej oraz Koła Naukowego 
Romanistów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2014 roku. 

Wszelkie informacje o Dyktandzie prezentowane są na stronie internetowej Instytutu Filologii 
Romańskiej i Koła Naukowego Romanistów oraz w zaproszeniach skierowanych do 
poszczególnych jednostek organizacyjnych i organizacji studenckich KUL. 

3. Liczba Uczestników Dyktanda jest ograniczona. O przyjęciu kandydatów, którzy zgłoszą udział 
w Dyktandzie po upływie w/w terminu, decydują Organizatorzy w zależności od liczby zgłoszeń 
otrzymanych na czas. 

§ 3. Przebieg Dyktanda 

1. Dyktando odbędzie 13 stycznia 2015 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 
Informacje o dokładnym miejscu organizacji Dyktanda (numer sali) zostaną podaną do wiadomości 
po zakończeniu rekrutacji Uczestników. 

2. Dyktando będzie odbywało się w odrębnych grupach dla każdego z języków i poziomu 
kształcenia Uczestników. Harmonogram przebiegu Dyktanda jest następujący.  

Dyktando w języku francuskim dla gimnazjalistów, w godz. 09.10-09.40 

Dyktando w języku francuskim dla licealistów, w godz. 10.00-10.30 

Dyktando w języku francuskim dla studentów, w godz. 10.50-11.20 

 

Dyktando w języku hiszpańskim dla gimnazjalistów, w godz. 09.10-09.40 



Dyktando w języku hiszpańskim dla licealistów, w godz. 10.00-10.30 

Dyktando w języku hiszpańskim dla studentów, w godz. 10.50-11.20 

 

Dyktando w języku włoskim dla gimnazjalistów, w godz. 09.10-09.40 

Dyktando w języku włoskim dla licealistów, w godz. 10.00-10.30 

Dyktando w języku włoskim dla studentów, w godz. 10.50-11.20  

 

3. Szczegółowy program Imprezy zostanie przedstawiony na plakacie oraz podany będzie na stronie 
internetowej Instytutu Filologii Romańskiej oraz Koła Naukowego Romanistów KUL.  

4. Dyktanda dla wszystkich grup Uczestników zostaną dwukrotnie odczytane w całości przez 
lektorów – pracowników Instytutu Filologii Romańskiej KUL. 

 

§ 4. Ocena, ogłoszenie wyników i przyznanie wyróżnień 

1. Dyktanda sprawdzi i oceni Komisja powołana przez Organizatorów. 

2. Prace pisemne Uczestników zostaną sprawdzone i ocenione pod względem poprawności 
ortograficznej, gramatycznej i interpunkcyjnej. Kryteria oceny są takie same dla wszystkich grup 
uczestników oraz wszystkich języków.   

3. Ocena prac Uczestników oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w tym samym dniu co 
Dyktando, tj. 13 stycznia 2015 r. w godzinach popołudniowych.  

4. Komisja ustali pierwsze miejsca w grupach językowych, które zostaną nagrodzone nagrodami 
specjalnymi. 

5. Komisja przyzna upominki wszystkim Uczestnikom. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany daty, godziny, sali oraz harmonogramu 
przebiegu Dyktanda, jeśli wystąpią przyczyny od nich niezależne, których nie mogli przewidzieć na 
etapie planowania Imprezy. O wszystkich zmianach Uczestnicy będą informowani drogą mailową 
oraz poprzez plakaty i informacje umieszczane na stronie internetowej Organizatorów. 

2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Dyktandzie, uczestnicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.  2014 r. poz. 1182) wyrażają zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z 
siedzibą w Lublinie, w celu wykorzystania ich na potrzeby Dyktanda. W szczególności uczestnicy 
zgadzają się publikację na stronach internetowych KUL oraz w lokalnej prasie ich wizerunku 
(pamiątkowa fotografia wykonana po zakończeniu konkursu). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy. 


