Regulamin konkursu ortograficznego
Luty 2018

„Potyczki językowe ostatkowo-karnawałowe”
I Uczestnicy:
Miejski konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13-15 lat.

II Cel:
- wykazanie się znajomością podstawowych zasad ortografii i interpunkcji,
z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Radę Języka Polskiego w 2017r.

III Postanowienia ogólne:
1.
2.
3.

4.

5.

Organizatorem konkursu jest Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
z siedzibą przy ul. Słowackiego 17a reprezentowana przez dyrektora placówki
Bogdana Kocurka.
Patronat medialny nad konkursem sprawuje Beskidzkie Radio Katolickie
„Anioł Beskidów” mieszczące się przy ul. Św. Jana Chrzciciela 14 w BielskuBiałej Komorowicach.
Konkurs ma charakter cykliczny. Odbywać się będzie raz w roku (dokładne
daty oraz temat będą aktualizowane co roku). Tegoroczna edycja przypada
na dzień 13 lutego 2018r. o godzinie 10.00 w Beskidzkim Radiu Katolickim
„Anioł Beskidów”.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w tym samym dniu, czyli 13 lutego
2018r. Wyniki będą także zamieszczone na fanpage’u Książnicy Beskidzkiej
filii Komorowice oraz na stronie internetowej Beskidzkiego Radia
Katolickiego „Anioł Beskidów” (www.aniolbeskidow.pl).
Niniejszy regulamin będzie podany do wiadomości publicznej
na stronach internetowych:
a) Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej
www.ksiaznica.bielsko.pl
b) Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anioł Beskidów”
www.aniolbeskidow.pl

IV Warunki uczestnictwa w konkursie:
1.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chętnych
przez nauczyciela bądź opiekuna do dnia 09.02.2018r. w Książnicy
Beskidzkiej filii Komorowice ( można osobiście, mailowo lub telefonicznie).
Książnica Beskidzka - filia Komorowice
ul. Olimpijska 16
43-346 Bielsko-Biała
(nr tel. 033 812-27-13)
komorowice@ksiaznica.bielsko.pl

2.
3.

Dane personalne uczestnika, które należy podać przy zgłoszeniu: imię,
nazwisko, szkoła, klasa, numer telefonu opiekuna bądź nauczyciela.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu pełnej treści dyktanda
na formularzu z zakodowanymi danymi autora.

V Ocenianie:
1. Prace oceniać będzie jury w składzie:
· ks. Jacek Pędziwiatr ( przewodniczący jury)
· Miriam Arbter-Korczyńska (redaktor Beskidzkiego Radia Katolickiego
„Anioł Beskidów”)
· Janina Lepianka ( kierownik filii Komorowice)
· Anna Kadewska (bibliotekarz filii Komorowice)

VI Nagrody:
1. Jury konkursu wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz trzy osoby, które
otrzymają wyróżnienie.
2. Jury zastrzega sobie prawo przyznawania nagród równorzędnych.
3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

VII Postanowienia końcowe:
1.

Organizator informuje, że teksty dyktanda napisane przez uczestników
nie będą zwracane ani odsyłane.

2.

Dodatkowe informacje na
bezpośrednio pod adresem:

temat

konkursu

można

uzyskać

Książnica Beskidzka filia Komorowice
ul. Olimpijska 16
43-346 Bielsko-Biała
3.
4.
5.

lub pod numerem telefonu biblioteki: (033) 812-27-13.
Decyzja organizatorów dotycząca wskazania laureatów konkursu
oraz przyznania nagród nie podlega żadnym reklamacjom.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie dotyczących
przebiegu konkursu wynikłych z przyczyn niezależnych od organizatora.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

