
 

REGULAMIN 

IV DYKTANDA KRAKOWSKIEGO 

 

§1 

ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorami IV Dyktanda Krakowskiego, zwanego dalej dyktandem, są Wydział Polonistyki UJ, Koło 

Naukowe Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Mieczysława Karasia, Towarzystwo 

Miłośników Języka Polskiego. 

2. Nad merytorycznym przygotowaniem dyktanda czuwa Jury w składzie: Dziekan Wydziału Polonistyki UJ, 

opiekunowie KNJS UJ, członkowie honorowi, zwane dalej Jury. 

 

§2  

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA DYKTANDA I TERMINY  

 

1. Dyktando odbędzie się na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego: 

 

Auditorium Maximum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ul. Krupnicza 33 

31-123 Kraków 

 

      2.   Dyktando jest wydarzeniem cyklicznym.  

 

§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W dyktandzie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, niemniej organizator zastrzega sobie prawo do 

jednakowej oceny wszystkich prac biorących udział w dyktandzie. 

2. Osoby w wieku 15 lat i poniżej tego wieku piszą dyktando w kategorii „junior”. 

3. W kolejnych edycjach dyktanda nie mogą brać udziału laureaci pierwszego miejsca z poprzednich edycji, 

tj. osoby z tytułem Krakowskiego Mistrza Ortografii. 

4. Dyktando ma formułę otwartą. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani z wyjątkiem 



wynikającym z pkt. 2 §3. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu przyjmowanych zgłoszeń uczestnictwa 

w wypadku, gdyby liczba zgłoszeń przekroczyła możliwości organizacyjne gospodarza dyktanda. 

6. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w formie elektronicznej znajdującego 

się na stronie internetowej Wydziału Polonistyki UJ: www.polonistyka.uj.edu.pl, na stronie Miesiąca Języka 

Ojczystego: mjo.uj.edu.pl  w zakładce DYKTANDO KRAKOWSKIE. 

7. Zamknięcie formularza następuje po wypełnieniu limitu miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do 

stworzenia listy rezerwowej i uzupełnienia limitu miejsc, o czym uczestnicy będą informowani. 

8. W przypadku osób niepełnoletnich oraz biorących udział w kategorii junior należy wypełnić część II 

formularza rejestracyjnego.   

9. Wszelkie pytania należy kierować poprzez formularz kontaktowy na stronie mjo.uj.edu.pl lub bezpośrednio 

pod adres: miesiac.jezyka.ojczystego@gmail.com. 

10. Uczestnicy wypełniający formularz zgłoszenia tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 

133 poz. 883), w zakresie związanym z przeprowadzeniem dyktanda. 

11. Osoby nagrodzone w dyktandzie są zobowiązane do podpisania protokołu odebrania nagrody po okazaniu 

dokumentu tożsamości. W przypadku osób niepełnoletnich zobowiązani są do tego rodzice lub prawni 

opiekunowie. 

 

§4  

PRZEBIEG DYKTANDA I OCENA 

 

1. Dyktando jest przeprowadzane w dwóch kategoriach – otwartej i junior. 

2. Tekst dyktanda jest przygotowywany osobno – dla obu kategorii. 

3. Uczestnicy obu kategorii piszą dyktanda równolegle w innych salach Auditiroum Maximum UJ. 

4. Dyktando pisane jest na oryginalnych kartkach otrzymanych podczas rejestracji w dniu dyktanda. Kartki 

powinny być podpisane kodem uczestnika. 

5. Podczas pisania dyktanda nie należy używać telefonów komórkowych i innych urządzeń 

telekomunikacyjnych.  

6. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, której napisanie jest niezgodne z powyższym regulaminem. 

7. Ocenie podlega poprawność ortograficzna i interpunkcyjna zapisanego tekstu. 

8. Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu błędów, do którego sprawdzane będą prace uczestników. 

9. Przed rozpoczęciem właściwej części konkursu tekst dyktanda zostanie przeczytany w całości.  

10. Kolejne zdania będą odczytywane w całości, a następnie dyktowane będą fragmenty tekstu (każdy fragment 

zostanie odczytany dwa razy). 

11. Po zakończeniu dyktowania tekst dyktanda zostanie raz jeszcze odczytany w całości. 

12. Tekst dyktanda powinien być napisany w sposób czytelny i wyraźny. Nieczytelne zapisy działają na 

niekorzyść uczestnika. 

13. Poprawki należy nanosić skreślając cały wyraz lub znak interpunkcyjny. 

14. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów, Jury podejmuje ostateczną decyzję na podstawie liczby 

błędów interpunkcyjnych i błędów ortograficznych. 

15. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodnicząca/y Jury. 

http://www.polonistyka.uj.edu.pl/
mailto:miesiac.jezyka.ojczystego@gmail.com


16. Słownikiem rozstrzygającym wątpliwe zapisy jest Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni 

i interpunkcji pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2016. 

 

 

§5 

NAGRODY 

 

1. Spośród uczestników kategorii otwartej wyłoniony zostanie Krakowski Mistrz Ortografii. 

2. Miejsca nagrodzone: 

a) I miejsce – Krakowski Mistrz Ortografii, 

b) II miejsce – I Wicemistrz Ortografii, 

c) III miejsce – II Wicemistrz Ortografii. 

d) I miejsce w kategorii junior 

e) II miejsce w kategorii junior 

f) III miejsce w kategorii junior 

3. Jury przyznaje także wyróżnienia. 

 

§6 

POSTANOWIENA KOŃCOWE 

 

1. Udział w Dyktandzie Krakowskim jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży oraz noclegów. 

3. Wgląd do własnego tekstu dyktanda będzie możliwy od  3 do 13 kwietnia 2018 roku na Wydziale Polonistyki 

UJ po wcześniejszym uzgodnieniu.  

4. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 

2006 r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami) uczestnicy (opiekunowie uczestników) wyrażają zgodę na 

nieodpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie przez Uniwersytet Jagielloński ich (lub ich podopiecznych) 

wizerunku utrwalonego w formie fotografii cyfrowych lub analogowych albo na nagraniu wideo wykonanych 

w ramach sesji fotograficznej i/lub nagrania wideo w ramach dokumentacji przebiegu Dyktanda Krakowskiego 

organizowanego przez Wydział Polonistyki UJ, KNJS UJ im. M. Karasia i TMJP poprzez publikację 

w materiałach promocyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego za pośrednictwem dowolnego medium, w tym 

w szczególności na stronach internetowych UJ, profilu UJ na Facebooku oraz w materiałach drukowanych bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

 


