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Regulamin „III Dyktanda dla Dorosłych” 

 
 

„III Dyktando dla Dorosłych” to wydarzenie towarzyszące VI Dyktandu Niepodległościowemu „Po polsku 
o historii” – konkursowi adresowanemu do uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej, dotychczasowych 
gimnazjów i dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych. 

 
Art. 1 

[Organizatorzy, partnerzy dyktanda] 
1. „III Dyktando dla Dorosłych” organizują wspólnie: Fundacja „Zawsze Warto”, Stowarzyszenie 

Polonistów, Radio Kraków oraz XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskie-Curie w 
Krakowie, zwani dalej „Organizatorami”. 

2. Partnerem dyktanda jest Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie. 

 
Art. 2 

[Cele dyktanda] 
Cele dyktanda: 
 popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny,  
 rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej. 

 
Art. 3 

[Uczestnicy, przebieg dyktanda] 
1. Dyktando ma charakter otwarty i skierowane jest do osób pełnoletnich, które wyrażą pisemnie zgodę 

na udział w konkursie. Pisemna zgoda obejmuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych i 
wizerunku uczestnika konkursu na zasadach wskazanych poniżej, jak również stanowi akceptację 
niniejszego Regulaminu. 

2. Rejestracja uczestników dyktanda odbędzie się w dniu dyktanda, w siedzibie Radia Kraków 
(Kraków, al. Juliusza Słowackiego 22, II piętro, hol przed Studiem im. Romany Bobrowskiej), w 
godz. 17.00-17.55. Do zarejestrowania konieczne jest okazanie dowolnego dokumentu tożsamości ze 
zdjęciem. 

3. Dyktando odbędzie się 7 listopada 2018, o godz. 18.00 w Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia 
Kraków przy al. Juliusza Słowackiego 22 w Krakowie. 

4. Konkurs ma formę tradycyjnego dyktanda i trwa – razem z kodowaniem prac – do 45 minut. 
5. Prace konkursowe będą oceniane przez nauczycieli polonistów. Praca napisana poprawnie otrzymuje 

100 punktów. Usterka w pisowni, błąd ortograficzny czy interpunkcyjny powodują utratę adekwatnej 
liczny punktów. Zasady i kryteria oceny stanowią Załącznik

6. Tekst dyktanda zostanie opublikowany na stronach Organizatorów:
 do niniejszego regulaminu. 

www.zawszewarto.pl 
oraz www.radiokrakow.pl w dniu 7 listopada po zakończeniu dyktanda, ok. godz. 19.00. 

7. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników dyktanda będą przekazywane za 
pośrednictwem stron internetowych Organizatorów:www.zawszewarto.pl i www.radiokrakow.pl. 

 
Art. 4 

[Wyniki dyktanda, laureaci, nagrody] 
1. Imiona i nazwiska trojga Laureatów „Dyktanda dla Dorosłych”, których wyłoni Jury Konkursu 

złożone z przedstawicieli Organizatorów, opublikowane zostaną na stronach 
Organizatorów www.zawszewarto.pl oraz www.radiokrakow.pl  w dniu 14.11.2018 r.  

2. Pozostałe informacje o wynikach będą do uzyskania pod adresem: biuro@zawszewarto.pl od dnia 23 
do dnia 30.11.2018 r.  

3. Troje Laureatów Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów i 
Partnerów dyktanda. 

4. Nagrody muszą zostać odebrane osobiście przez Laureatów (nagroda zostanie wydana tylko po 
okazaniu aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem) w siedzibie Radia Kraków: al. Słowackiego 
22, 30-007 Kraków. Odbiór nagród możliwy jest od poniedziałku do piątku od godz. 9.00-15.00.  

http://www.zawszewarto.pl/�
http://www.radiokrakow.pl/�
http://www.zawszewarto.pl/�
http://www.radiokrakow.pl/�
http://www.zawszewarto.pl/�
http://www.radiokrakow.pl/�
mailto:biuro@zawszewarto.pl�


 
 

 

 
2 

5. W przypadku nieodebrania nagrody do dnia 20.12.2018 r., nagroda przepada i może zostać 
wykorzystana przez Organizatorów do kolejnego konkursu. Organizatorzy nie przewidują wypłaty 
ekwiwalentu pieniężnego nagrody. 

 
Art. 5 

[Ochrona danych osobowych  
i informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych; 

Prawa do wizerunku] 
1. Administratorem Danych Osobowych uczestników Dyktanda jest Fundacją „Zawsze Warto” ul. 

Radziwiłłowska 23/8, 31-026 Kraków, KRS 0000551401, REGON: 361201983, NIP: 679-311-01-
22. Każdy z uczestników z chwilą rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Administratora i Organizatorów w celach związanych z przeprowadzeniem 
dyktanda, jak również w celach redakcyjnych i marketingowych (związanych z popularyzacją  
dyktanda), dokumentacji i wydania nagród. 

2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia czynności sprawdzania dyktanda i w 
terminie do 14 dni od jego zakończenia w sposób widoczny na stronach internetowych 
Organizatorów www.zawszewarto.pl i www.radiokrakow.pl, jak również na profilu Facebook Radia 
Kraków. Dane osobowe osób nagrodzonych będą przechowywane przez okres pięciu (5) lat od 
początku roku następującego po roku, w którym nagroda została odebrana, przy czym dane osobowe 
ujawniane publicznie zostaną ograniczone do wizerunku oraz imienia oraz miejsca (miejscowości) 
zamieszkania. 

3. Uczestnicy dyktanda wyrażają zgodę na upublicznieniu swojego wizerunku, w tym do publikowania 
i zamieszczenia zdjęć z dyktanda na stronach internetowych Fundacji i Radia Kraków. 

4. Wyrażenie zgody przez Uczestnika obejmuje zgode ̨ na nieodpłatne rozpowszechnianie 
zarejestrowanego wizerunku w celu organizacji i przeprowadzenia dyktanda bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:  
a)  wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposó b, aby każdy mógł mieć  do niego dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym , w tym poprzez wskazanie informacji o Uczestniku konkursu 
poprzez sygnał radiowy ), za pośrednictwem sieci tele komunikacyjnych lub multimedialnych, w 
obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez 
możliwości zapisu, w tym także na stronach internetowych, oraz na portalach społecznościowych; 
b)  wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego 
urządzenia), w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej , zapisu mechanicznego , optycznego, 
magnetycznego, elektronicznego lub innego ), w dowolnym systemie lub formacie , na wszelkich 
nośnikach, w tym audio lub video , światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach 
komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci,  
c)  wszelkie publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, w tym w sieci internet.  
 

Art. 6 
[Uwagi końcowe i zastrzeżenia] 

 
1. Regulamin dyktanda został przyjęty przez Organizatorów w dniu 02.11.2018 roku i jest dostępny jest 

na stronach internetowych organizatorów: www.radiokrakow.pl i  www.zawszewarto.pl. 
2. Organizator informuje, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 

przeprowadzana przez serwis Facebook ani żadne z podmiotów z nim związany. 
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