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Wielickie Dyktando ma na celu szerzenie kultury, edukacji oraz rozwijanie zainteresowania 

językiem polskim, jako składnikiem dziedzictwa kulturowego. Naszymi działaniami chcemy 
zachęcić mieszkańców małej Ojczyzny do pracy nad poprawnością słowa pisanego oraz 
mówionego. Wielickie Dyktando to doskonała okazja do promowania czytelnictwa oraz 

sprawdzenia umiejętności poprawnego pisania. 
 

 
1. Organizator 

 

Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce, pl. Mieczysława Skulimowskiego 3,  
30-020 Wieliczka 

 
2. Miejsce przeprowadzenia dyktanda 

 

Wielicka Mediateka, pl. Mieczysława Skulimowskiego 3, 32-020 Wieliczka 
 

3. Termin i godzina 
 

15 października 2022 r. , godz. 11:00 
 
Uczestnicy wcześniej zgłoszeni na dyktando zobowiązani są pojawić się w miejscu 

konkursu w godzinach od 10:00 do 11:00, w celu rejestracji oraz odebrania materiałów 
niezbędnych do wzięcia udziału w dyktandzie. 

 
4. Uczestnicy 

 4.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniu konkursu posiadać będą stałe 

lub tymczasowe zameldowanie w powiecie wielickim lub będą mieszkańcami powiatu 
wielickiego. Dokumentem potwierdzającym będzie dowód osobisty, dowód osobisty 

opiekuna dziecka lub inny dokument potwierdzający zameldowanie lub zamieszkanie 
w powiecie wielickim lub pierwsza strona PIT. 

 a) Istnieje możliwość uczestniczenia w dyktandzie mieszkańców województwa 

małopolskiego spoza powiatu wielickiego: por. pkt 5.2. 
 4.2. W konkursie Wielickie Dyktando nie mogą brać udziału zdobywcy pierwszego 

miejsca dwóch poprzednich edycji konkursu. Osoby te mogą pisać Wielickie 
Dyktando. Ich prace zostaną ocenione, ale nie będę brane pod uwagę w wyłanianiu 
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, ani w przyznawaniu wyróżnień dla kolejnych 

10 najlepszych uczestników dyktanda. 
 4.3. W konkursie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, przy czym nie będzie 

rozgraniczeń na grupy wiekowe. Wszyscy uczestnicy, bez względu na wiek, będą 
oceniani jednakowo. 

 4.4. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest wypełnienie CZĘŚCI B 

FORMULARZA ZGŁOSZENIA lub odpowiedniego formularza w systemie Evenea (por. 
pkt. 5.3a) 
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5. Zgłoszenia do konkursu 

 5.1. Zgłoszenia będzie można dokonać od 19.09.2022 r. (poniedziałek) godz. 12:00 
 do 12.10.2022r. (środa) do godz. 23:59 lub do wyczerpania miejsc (max. 100 os.). 

 5.2. W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób posiadających stałe lub 
tymczasowe zameldowanie w powiecie wielickim (pkt. 4.1). Osoby zameldowane 
w województwie małopolskim, ale poza terenem powiatu wielickiego będą 

przyjmowane na listę rezerwową i w miarę wolnych miejsc zostaną wpisane na listę 
uczestników konkursu, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub e-mailowo. 

 5.3. Zgłoszenia można dokonać: 
 a) Wypełniając odpowiedni FORMULARZU ZGŁOSZENIA, który jest dostępny za 

pomocą serwisu Evenea (link do formularza można znaleźć wybierając na stronie 

www.biblioteka.wieliczka.eu zakładkę Konkursy / „Wielickie Dyktando”) (por. pkt. 
4.4) 

 b) Drukując i dostarczając do biblioteki w odpowiednim terminie wypełniony 
i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIA, który jest do pobrania ze strony 
www.biblioteka.wieliczka.eu, w zakładce Konkursy / „Wielickie Dyktando” lub na 

miejscu w bibliotekach publicznych powiatu wielickiego. 
Sposoby dostarczenia wypełnionego i podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIA do 

biblioteki: 
i) elektronicznie – przesyłając skan za pomocą e-maila na adres 

dyktando@biblioteka.wieliczka.eu  (decyduje data wpłynięcia e-maila); 
ii) listownie – wysyłając na adres organizatora (decyduje data wpłynięcia 

listu do biblioteki); 

iii) osobiście w siedzibie Organizatora, w godzinach otwarcia biblioteki; 
iv) osobiście w filiach Mediateki – Biblioteki Miejskiej w Wieliczce na terenie 

gminy Wieliczka w godzinach otwarcia filii. 
 5.4. Dostarczenie zgłoszenia udziału w Wielickim Dyktandzie oznacza zapoznanie się 

z regulaminem konkursu oraz akceptację jego warunków. 

 
 5.5. Osoby zgłaszające swój udział w konkursie odpowiadają za prawdziwość danych 

podanych w formularzu zgłoszenia.  
 

6. Przebieg dyktanda 

10:00 – rejestracja osób wcześniej zgłoszonych do konkursu 
11:00 – dyktando 

13:00 – wydarzenia towarzyszące (wstęp wolny) 
15:30 – ogłoszenie wyników 
 

7. Pisanie dyktowanego tekstu 
 7.1. Dyktando pisane jest na oryginalnych kartkach, podpisanych indywidualnym 

kodem uczestnika, otrzymanym w trakcie rejestracji dokonanej w dniu dyktanda (por. 
pkt 3 i 6). 

 7.2. Podczas pisania uczestnicy proszeni są o wyłączenie telefonów komórkowych. 

 7.3. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, 
porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali, korzystać z urządzeń 

elektronicznych (telefonów komórkowych i in.). 
 7.4. Przed rozpoczęciem dyktowania tekst zostanie przeczytany w całości (dla ogólnego 

oglądu). 

 7.5. Dyktowanie 

http://www.biblioteka.wieliczka.eu/
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 a) kolejne zdania tekstu będą odczytywane w całości. 
 b) następnie dyktowane będą fragmenty (nie więcej niż 15-sylabowe) każdy 

z fragmentów będzie dyktowany dwa razy. 
 c) Po przedyktowaniu całego zdania, zostanie ono jeszcze raz odczytane w całości. 

 d) Po zakończeniu dyktowania tekst zostanie jeszcze raz odczytany w całości. 
 7.6. Nie uwzględniane będą prośby o powtórzenie kolejny raz tekstu. 
 7.7. Dyktowany tekst powinien być pisany czytelnie i wyraźnie. Nie wolno pisać 

„drukowanymi literami”. Wyrazy nieczytelne, zapisane w sposób niejednoznaczny 
będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego. 

 7.8. Organizator może odstąpić od oceny pracy konkursowej, jeżeli została napisana 
nieczytelnie. 

 7.9. Poprawki w napisanym tekście należy nanosić skreślając cały wyraz (lub znak 

interpunkcyjny) z błędnym zapisem, a wersję poprawną piszemy powyżej 
skreślonego wyrazu.  

 
8. Ocenianie 

 8.1. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna oraz interpunkcja całego 

zapisanego przez uczestnika konkursu tekstu. Za jeden błąd ortograficzny otrzymuje 
się 1 punkt (ujemny), a za błąd interpunkcyjny otrzymuje się 1/3 punktu (ujemnego). 

 8.2. Pierwszy etap oceny będzie polegał na wyłonieniu spośród wszystkich 
podlegających ocenie najlepiej napisanych prac konkursowych, ocenionych według 

przygotowanego klucza i regulaminu oceniania. 
 8.3. Spośród wyłonionych prac jury ustali trzy najlepiej napisane dyktanda oraz 10 

wyróżnień. 

 8.4. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów przez dwóch uczestników 
wyższy wyniki osiąga ten, który ma mniejszą liczbę błędów ortograficznych. 

Następnie ten, który ma mniejszą liczbę błędów interpunkcyjnych. Dopiero po 
wyrównaniu tych dwóch wskaźników zostanie przeprowadzona dogrywka. 

 8.5. W przypadku wątpliwości głos decydujący o wynikach dyktanda posiada 

przewodniczący/a Jury. 
 

9. Nagrody  
Spośród uczestników wyłoniony zostanie Wielicki Mistrz Ortografii 2022. 

 9.1. Nagrodą za zdobycie: 

 a) pierwszego miejsca będzie tytuł Wielickiego Mistrza Ortografii oraz nagroda 
główna; 

 b) drugiego miejsca będzie tytuł I Wicemistrza Ortografii oraz II nagroda;  
 c) trzeciego miejsca będzie tytuł II Wicemistrza Ortografii oraz III nagroda.  

 9.2. Kolejnych dziesięciu najlepszych uczestników, poza laureatami pierwszego, 

drugiego i trzeciego miejsca, otrzyma wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy. 
 9.3. Jury wraz z Organizatorem może przyznać również „nagrody niespodzianki”. 

 9.4. Nagrody zostaną wręczone tego samego dnia, w którym odbędzie się konkurs, po 
ogłoszeniu wyników konkursu. W przypadku, gdy laureat lub wyróżniony lub 
nagrodzony nagrodą niespodzianką nie odbierze nagrody w dniu konkursu, nagrodę 

będzie można odebrać w ciągu 14 dni w siedzibie organizatora za okazaniem dowodu 
osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 9.5. Osoby nagrodzone w konkursie będą zobowiązane do podpisania protokołu 
odebrania nagrody. Przy podpisaniu protokołu odebrania nagrody osoba nagrodzona 
jest zobowiązana do okazania dokumentu tożsamości z danymi zgodnymi 

z formularzem zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie 
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przechodzi na rodziców. 
 

 
10. Zasady przetwarzania danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego 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 (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, 
że: 

 
 10.1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Mediateki – Biblioteki Miejskiej 

z siedzibą w Wieliczce,  pl. M. Skulimowskiego3, tel. 12 385 88 10 

 10.2. Inspektorem ochrony danych w MBM w Wieliczce jest Pani Agnieszka Batko 
e-mail: iod@biblioteka.wieliczka.eu, telefon: (12) 385 88 11, wew. 503. 

 10.3. Wizerunek Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka/podopiecznego będzie przetwarzany 
zgodnie z art. 6. Ust. 1 lit a) w celu promowania działalności MBM w Wieliczce oraz 
osiągnięć i umiejętności dziecka.  

 10.4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka/podopiecznego 
mogą być: osoby odwiedzające stronę www MBM w Wieliczce, UMiG w Wieliczce, 

media i odbiorcy mediów takich jak radio, TV, Patronów medialnych, organizatorzy, 
współorganizatorzy i uczestnicy, odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa. 

 10.5. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących 
przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, 
w którem Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je 

zawierających dla udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia 
kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub ci wycofania Pani/Pana zgody. 

 10.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana lub pani/Pana 
dziecka /podopiecznego 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. 

 10.7. Dane osobowe Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka/podopiecznego nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu 
profilowaniu przez Administratora danych. 

 10.8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka/podopiecznego 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

 10.9. Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana lub Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego jest dobrowolne, a jego brak wyłącza możliwość 
przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji 

wymienionych w zgodzie. 
 

11. Zgody na uczestnictwo w wydarzeniu 

Rodzic lub opiekun prawny uczestnika biorącego udział w Dyktandzie oraz pełnoletni 
uczestnicy Dyktanda :   

 11.1. Akceptują warunki niniejszego Regulaminu. 
 11.2. Wyrażają zgodnie na udostępnianie i przetwarzanie swojego imienia i nazwiska lub 

imienia i nazwiska swojego dziecka/podopiecznego w celu stworzenia relacji 

z Dyktanda zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

mailto:iod@biblioteka.wieliczka.eu
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danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz art. 81 ust. 1  ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze 

zm.) na wszystkich następujących polach eksploatacji: na stronach WWW: 
Organizatora, UMiG w Wieliczce, Wydziału Polonistyki UJ, Wielickiej Mediateki, 

patronów medialnych, na stronach ww. instytucji i patronów medialnych w serwisie 
Facebook. Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje 
przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych 

osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc. Przystąpiła  
do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności unii Europejskiej Departamentu 

Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od 
reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.       

 11.3. Wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku swojego lub swojego 

dziecka/podopiecznego na podstawie art. 81. Us. 1  ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze 

zm.), zarejestrowanego podczas Dyktanda w dniu 15 października 2022 roku w 
Wielickiej Mediatece na następujących polach eksploatacji: na stronach WWW: 
Organizatora, UMiG w Wieliczce, Wydziału Polonistyki UJ; stronach WWW oraz 

wydawnictwach drukowanych patronów medialnych: WieliczkaCity.pl, Panorama, Puls 
Wieliczki, TVP 3 Kraków; na stronach ww. instytucji i patronów medialnych w serwisie 

Facebook w celu promowania działalności MBM w Wieliczce UMiG w Wieliczce, 
Wydziału Polonistyki UJ oraz zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz art. 81 ust. 1 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.). Każdorazowo w związku z publikacją na portalu 

Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA i 
odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc. 

Przystąpiła do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności unii Europejskiej 
Departamentu Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych 
osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii 

Europejskiej.  
 11.4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji. Za pośrednictwem dowolnego 

medium; dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na 
profilach portali społecznościowych Organizatora i jego partnerów, w gazetach, 
telewizji, Internecie; dotyczy umieszczania wizerunku na slajdach, w broszurach oraz 

w innych materiałach promocyjnych; dotyczy wykorzystywania wizerunku 
w  materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję wydarzenia 

lub promocje działalności organizatora. Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty 
do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania 
i  kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznawanych za nieetyczne.     
 

12. Postanowienia końcowe 
 12.1. Udział w wielickim dyktandzie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza akceptację 

niniejszego regulaminu. 

 12.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skracania, przedłużania, unieważnienia 
dyktanda oraz ogłoszenia wyników w innym dniu niż przeprowadzono konkurs. 

 12.3. Osoby łamiące zasady określone w regulaminie zostaną wykluczone z udziału 
w konkursie. 

 12.4. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży i noclegów. 

 12.5. Wgląd do własnego dyktanda będzie możliwy od dnia 24 października 2022 r. do 
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dnia 25 listopada 2022 r. w siedzibie Organizatora. Należy okazać dowód tożsamości. 
Dyktanda nieodebrane w ww. terminie zostaną zniszczone. 

 12.6. Organizatorzy gwarantują pełną dyskrecję napisanych dyktand. 
 12.7. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej 

zgody uczestnika konkursu na taką czynność. 
 12.8. W innych sprawach dotyczących konkursu Wielickie Dyktando i nieuregulowanych 

niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 


