
 

 

Regulamin V REGIONALNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

„WOKÓŁ NOBLISTÓW POLSKICH” 

 

1. Organizator: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

 im. Bolesława Chrobrego w Gryficach. 

2. Cele: 

1) propagowanie poprawnej polszczyzny, 

2) rozbudzanie zainteresowań ortografią, 

3) zachęcanie do czytania lektur,  

4) nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi  i ponadpodstawowymi. 

3. Uczestnicy: uczniowie szkół podzieleni na trzy kategorie: 

1) szkoły podstawowe – klasy IV-VI, 

2) szkoły podstawowe – klasy VII - VIII, 

3) szkoły ponadpodstawowe. 

4. Termin: 27.02.2020, godz. 9
00

. 

5. Miejsce: Aula im. Józefa Pańkowskiego Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach. 

6. Zasady konkursu: 

1) każdą szkołę mogą reprezentować co najwyżej trzy osoby w każdej z kategorii, 

które należy zgłosić do 10.02.2020 r. pod adresem logryfice@poczta.onet.pl 

lub pocztą tradycyjną: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Bolesława Chrobrego,  ul. Wałowa 18, 72-300 Gryfice, 

2) zadanie uczestników konkursu będzie polegało na: 

a) napisaniu dyktowanego fragmentu tekstu jednego z polskich noblistów 

w dziedzinie literatury, 

b) uzupełnieniu luk we fragmencie utworu, który również jest tekstem 

jednego z polskich noblistów literackich, 

3)  podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych 

ani porozumiewać się z innymi uczestnikami konkursu, wyklucza się także 

opuszczanie auli, 
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4)   kryteria oceny prac konkursowych: 

a) na początku konkursu każdy uczeń otrzymuje 100 punktów, 

b) za popełnienie błędu ortograficznego odejmuje się 3 punkty, 

interpunkcyjnego – 2 punkty, graficznego – 1 punkt, 

c) za opuszczenie wyrazu odejmuje się tyle punktów, ile można popełnić 

błędów w jego zapisie, 

d) nieczytelny lub niejednoznaczny zapis będzie rozstrzygany na niekorzyść 

ucznia,  

5)   nie dopuszcza się pisania tekstu literami drukowanymi, 

6)  osoby, które uzyskają największą liczbę punktów, zostaną uhonorowane tytułami: 

Mistrza Ortografii, I Wicemistrza Ortografii, II Wicemistrza Ortografii, a także 

otrzymają nagrody rzeczowe; pozostali uczniowie otrzymają dyplomy 

uczestnictwa,  

7)   uczniowie biorący udział w konkursie będą mieli prawo wglądu do swoich prac, 

8)   prace uczniów zostaną sprawdzone przez komisję konkursową, 

9) wszelkie wątpliwości związane z pisownią zostaną wyjaśnione na podstawie 

Wielkiego słownika ortograficznego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, 

pod red. prof. dr. hab. Edwarda Polańskiego, 

10)  oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.02.2020 r.    

7. Postanowienia końcowe 

1) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2) Osoby, które nie będą respektowały zasad określonych w regulaminie, zostaną 

zdyskwalifikowane. 

8. Ochrona danych osobowych 

1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców 

konkursu jest Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Bolesława Chrobrego z siedzibą w Gryficach, ul. Wałowa  18,  

72- 300 Gryfice, tel. 91 384 26 70,  e-mail:  logryfice@poczta.onet.pl.  

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@lochrobry.eu. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b i c  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL) (RODO). w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, wydania nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających 

z regulaminu, przepisów prawa, w celach archiwalnych, ustalania, dochodzenia 

lub obrony przed roszczeniami. 

4) Dane uczestników i zwycięzcy nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza 

Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych. 

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne 

do udziału w konkursie. 

6) Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko uczestnika, 

b) klasa. 

7) Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie: jego imienia i nazwiska, nazwy 

szkoły i klasy, do której uczęszcza, w celu informowania o wynikach konkursu. 

8) Organizator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie 

od momentu zgłoszenia do zakończenia konkursu w dniu 27 lutego 2020 roku, 

do realizacji wyżej wymienionych celów.  

9) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

10) Uczestnicy i zwycięzcy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

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

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11) Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

 

 


