Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego
"Rymoliryktando"

Wprowadzenie
Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Rymoliryktando” (zwany dalej „Konkursem”) ma na celu
wyróżnienie osób, które wykażą się nie tylko perfekcyjną znajomością ortografii języka polskiego,
lecz

również

umiejętnością

rozkodowania

niekonwencjonalnie

odczytywanego

tekstu

i zaakceptują nietypową formułę konkursu. Tekst dyktanda będzie odczytywany przez artystę w
warunkach performance, na które złożą się efekty o charakterze dźwiękowym i wizualnym,
powstałe wg scenariusza i w reżyserii Łukasza Rostkowskiego. Drugi tekst dyktanda zostanie
odczytany przez dr hab. Katarzynę Kłosińską, jego charakter będzie bardziej formalny. Każdy
z uczestników Konkursu akceptuje opisaną powyżej formułę Konkursu.

1. Organizator
Niniejszy
w

Regulamin,

zwany

dalej

„Regulaminem”,

Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym

określa

„Rymoliryktando”,

zasady

uczestnictwa

organizowanym

przez

Fundację PER4M (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Zasady uczestnictwa
a)

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie i osoby niepełnoletnie posiadające

pisemną zgodę jednego z rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 2), dostarczoną
Organizatorowi najpóźniej do 26 września 2016 r. na adres zapisy@rymoliryktando.pl. Każdy
z uczestników dokonuje rejestracji za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego
dostępnego na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.rymoliryktando.pl
w okresie od 2 do 26 września 2016 r. , którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Udział w Konkursie należy potwierdzić w dniach 27-28 września 2016 r. za
pomocą specjalnie przygotowanego formularza, który pojawi się na stronie internetowej
www.rymoliryktando.pl. Zgłoszenia niepotwierdzone zostaną anulowane.
b)

W przypadku wolnych miejsc organizator dopuści do udziału w Konkursie osoby, które nie

potwierdziły swojej obecności lub też nie wysłały zgłoszenia do Konkursu. Dodatkowe zapisy
prowadzone będą w dniu realizacji. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszenia. Dnia
29 września 2016 na stronie www.rymoliryktando.pl Organizator ogłosi liczbę wolnych
miejsc.
c)

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani

kosztów noclegu.
d)

Przystępujący do Konkursu uczestnik podaje swoje dane osobowe w formularzu

rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 1, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie
przez Organizatora w celu dokumentacji i rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie

danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).
e)

Zgłoszenia rejestracyjne będą szyfrowane.

f)

Uczestnik Konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie

Konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach
wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w
nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio
promocji Konkursu.
Organizator zastrzega, że w Konkursie może wziąć udział ograniczona liczba osób równa

h)

222. W wypadku przekroczenia możliwej liczby uczestników o przyjęciu uczestników do
Konkursu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Podczas dyktowania tekstów przez osoby prowadzące dyktando uczestnicy będą

i)

przebywać w wodzie. Organizator zastrzega, że w Konkursie mogą wziąć udział jedynie
osoby, które zastosują się do obowiązującego na terenie Term Cieplickich regulaminu
(http://www.termycieplickie.pl/regulamin_ogolny). Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do
spełnienia wymogów dotyczących stroju kąpielowego:
a. strój nie może posiadać zamków błyskawicznych, wstawek metalowych lub plastikowych,
mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, jak również
być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia,
b. strój powinien przylegać do ciała i mieć długość maksymalnie do kolan,
c. strój powinien być pozbawiony kieszeni zewnętrznych,
d. poza kąpielą w basenie dopuszczalne jest korzystanie z szlafroków, okryć wierzchnich,
strojów plażowych itp.
j)

W Konkursie mogą brać udział zwycięzcy poprzednich edycji Rymoliryktanda (osoby, które

zajęły miejsca 1-3), a także osoby, które współtworzyły słowniki ortograficzne (oficjalni
redaktorzy i autorzy SO, wymienieni w stopkach redakcyjnych owych pozycji) oraz osoby
wymienione w notce od Redaktora Naczelnego lub Redaktora Naukowego, jednakże nie będą
one brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzcy edycji 2016. Zwycięzcy poprzednich
edycji podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego zobowiązani są do zamieszczenia w
rubryce „Nazwisko” dodatkowej informacji o przyznanym zwycięstwu. Laureaci poprzednich
edycji Konkursu będą pisać dyktando na terenie Term Cieplickich w wyznaczonym przez
Organizatora wyodrębnionym miejscu.

3. Jury
Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora oraz
językoznawców pod przewodnictwem dr hab. Katarzyny Kłosińskiej – sekretarz Rady Języka
Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

4. Przebieg Konkursu
Konkurs odbędzie się w Jeleniej Górze w dniu 1 października 2016 roku. Konkurs rozpocznie
się o godzinie 12:30, w Termach Cieplickich ( Jelenia Góra, ul. Park Zdrojowy 5)
a) Pierwszy dyktowany tekst zostanie wygłoszony przez rapera Łukasza Rostkowskiego
„L.U.C-a”. Dopuszcza się odczytanie tekstu dyktanda w sposób rytmiczny, śpiewny, z
elementami skandowania, charakterystycznego dla ekspresji twórców hip-hopu. Dopuszcza
się odczytanie dyktanda z towarzyszeniem muzyki, a także z towarzyszeniem elementów
mogących rozpraszać piszących. Drugi tekst zostanie wygłoszony przez dr hab. Katarzynę
Kłosińską.
b) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy
naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać
z żadnych urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.),
słowników. Nieprzestrzeganie tego punktu spowoduje dyskwalifikację uczestnika.
c) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli samymi wielkimi literami.
d) Wszystkie prace będą sprawdzane pod kątem poprawności ortograficznej, a 15
najlepszych także pod kątem poprawności interpunkcyjnej.
e)

Punktacji podlegać będą oba teksty dyktanda.

f)

Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków

interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy
nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego (lub grupy wyrazów w przypadku pisowni łącznej i
rozłącznej) i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie
zaznaczone, a wprowadzone poprawki jednoznaczne. Również w naniesionych poprawkach
nie wolno używać wersalików, czyli samych wielkich liter.
g) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników Konkursu prac konkursowych nie będzie
można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub kilka prac z tą samą liczbą
błędów), Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki.
h)

Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.

i)

Ogłoszenie wyników odbędzie się 1 października 2016 roku ok. godz. 19:30 w Jeleniej

Górze w miejscu ogłoszonym przez Organizatora.
j) Tekst dyktanda zostanie opracowany na podstawie zasad pisowni i interpunkcji, zawartych
w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2016, dostępnym na stronie internetowej www.so.pwn.pl

5. Nagrody
a)

Nagrody zostaną przyznane wyłonionym laureatom Konkursu w dniu 1 października 2016

roku, na podstawie decyzji Jury.
b)

Organizator przewiduje przyznanie w Konkursie trzech nagród pieniężnych:

- Nagrody Głównej w wysokości 10 000 złotych.
- Nagrody za zdobycie II miejsca w wysokości 1 000 złotych

- Nagrody za zdobycie III miejsca w wysokości 500 złotych
W przypadku niewyłonienia więcej niż jednego laureata Organizator dopuszcza możliwość
przyznania wszystkich nagród pieniężnych zdobywcy Nagrody Głównej.
c)

Nagrody pieniężne, pomniejszone o podatek od nagrody, który zostanie odprowadzony

przez Fundację PER4M do właściwego Urzędu Skarbowego, zostaną przekazane na konto
bankowe wskazane przez laureata, najpóźniej do końca października 2016 roku. W celu
wskazania odpowiednich do przelewu danych laureat zobowiązany jest do wypełnienia
dodatkowego formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 3, a w przypadku braku
możliwości uczestnictwa w uroczystości rozdania nagród nagrodzony uczestnik będzie mógł
skontaktować się z Organizatorem drogą mailową (zapisy@rymoliryktando.pl), bądź
telefoniczną (+ 48 668 837 132) w celu ustalenia warunków przekazania nagrody.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn
od niego niezależnych, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik podał na formularzu
nieprawdziwy adres lub niepoprawne dane lub jeśli laureat nie wskazał danych na formularzu
bądź wskazane dane okazały się nieprawdziwe lub niepoprawne.
e)

Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

f)

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród.

g)

Zwycięzcy Konkursu otrzymają „Rymorylilaur”.

h)

W przypadku gdy laureatem okaże się osoba niepełnoletnia, nagroda zostanie wydana

jednemu z rodziców / opiekunów prawnych.
i)

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagrody.

7. Postanowienia końcowe
a)

Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego

Regulaminu.
b)

Nagrody muszą być przekazane do końca października 2016.

c)

Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną

wykluczeni z udziału w Konkursie.
d)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

e)

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

f)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli szczególne okoliczności będą tego

wymagać) do unieważnienia Konkursu lub jego etapów.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego „Rymoliryktando”
(elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.rymoliryktando.pl)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO
Ogólnopolskiego Dyktanda Ortograficznego „RYMOLIRYKTANDO”
Imię:

Nazwisko:
Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok):

Adres zamieszkania:

Adres mailowy:

Numer telefonu:
Numer telefonu kontaktowego do rodziców / opiekunów*:
Nazwa, adres, numer telefonu szkoły / uczelni, do której uczęszcza uczestnik*:

Kategoria uczestnika

Uczeń gimnazjum:
Uczeń szkoły średniej:
Student:
Osoba pracująca:

*wypełniają tylko osoby niepełnoletnie

Załącznik nr 2

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA / PODOPIECZNEGO
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM „RYMOLIRYKTANDO”

Ja

niżej

podpisana/y

wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

dziecka

/

podopiecznego

…………………………..…………………… (proszę podać imię i nazwisko) w Ogólnopolskim
Konkursie Ortograficznym „Rymoliryktando”, który odbędzie się 1 października 2016 r. w Jeleniej
Górze. Jednocześnie zobowiązuję się do osobistego odebrania nagrody w wypadku zdobycia jej
przez moje dziecko / mojego podopiecznego.

……………………………………… (Czytelny podpis)

