Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kaszubskiej
ul. Szkolna 7
83- 311 Goręczyno
tel./fax (058) 6841728
e-mail: spgoreczyno@interia.eu

WOJEWÓDZKI
KONKURS ORTOGRAFICZNY

POD NAZWĄ „WIOSENNE DYKTANDO”
O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII

dyktando” to czternasty konkurs ortograficzny dla
uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz III klasy oddziału
gimnazjalnego.
Celem konkursu jest podnoszenie świadomości i sprawności
ortograficznej
uczniów
oraz
pielęgnowanie
zamiłowania
do poprawności wypowiedzi w języku ojczystym.
Konkurs jest wpisany do Wojewódzkiego Kalendarza Imprez
Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
„Wiosenne

Regulamin konkursu
I Organizatorzy konkursu:
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie
II Adresat konkursu - dwie grupy wiekowe:
 uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej i III oddziału gimnazjalnego

III Organizacja i przebieg konkursu
1.





Etapy konkursu:
szkolny,
gminny,
powiatowy,
wojewódzki.

2. Uczestnicy piszą dyktando związane tematycznie z wiosną.
3. W dniu 19 marca 2019 r. w szkołach odbędą się eliminacje szkolne. Szkolne komisje
konkursowe wyłonią trzech najlepszych uczestników.
4. Eliminacje gminne odbędą się 28 marca 2019 roku. Komisje konkursowe wyłonią trzech
najlepszych uczestników (w przypadku równej ilości punktów obowiązuje dogrywka).
5. Eliminacje powiatowe odbędą się 25 kwietnia 2019 roku. Komisje konkursowe wyłonią
trzech najlepszych uczestników (w przypadku równej ilości punktów obowiązuje
dogrywka).
6. Finał wojewódzki odbędzie się 9 maja 2019 roku.
7. Kartę zgłoszenia uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu przechodzi wraz z
nim do następnego etapu.
8. Szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie do dnia 30 stycznia 2019 roku:
a) pocztą, na adres: Szkoła Podstawowa w Goręczynie, ul. Szkolna 7, 83-311 Goręczyno,
b) faksem tel. (058) 684 17 28,
c) e-mail: spgoreczyno@interia.eu

9. Finał konkursu odbędzie się 9 maja 2019 r. o godz. 12.30 w Szkole Podstawowej im.
Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
laureatom nastąpi około godz. 15.00.
10. Teksty dyktanda do etapu wojewódzkiego przygotowuje niezależny doradca metodyczny.
11. Komisja konkursowa wyłoni Mistrza i Wicemistrza Ortografii w roku szkolnym
2018/2019. Przewodniczącego komisji wyznacza organizator.

12.Wszyscy uczestnicy eliminacji wojewódzkich otrzymają dyplomy, zwycięzcy zaś
nagrody.
13. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
14. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
15. Wszelkie pytania należy kierować do p. Elżbiety Bugajnej, tel. 058 684-17-28
lub na adres e-mail: spgoreczyno@interia.eu
Powodzenia
Organizatorzy

Informacje dotyczące danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kaszubskiej
w Goręczynie.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji Wojewódzkiego Konkursu
Ortograficznego „Wiosenne dyktando”.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom
realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w
zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. W
szczególności dane osobowe mogą być przekazywane:
-

organizatorom konkursów, zawodów, koncertów, występów,

- podmiotom i organizacjom pozarządowym współpracującym
administratorem danych w zakresie organizacji Konkursu Ortograficznego.

z

4. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej
realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z
przepisów szczególnych.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych
danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
6. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, przysługuje
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Zgłoszenie
sprzeciwu wobec przetwarzania nie skutkuje uznaniem wcześniejszego przetwarzania
danych za niezgodne z prawem.
7. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo cofnąć
zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Osoba, której dane dotyczą, może żądać ograniczenia przetwarzania jej danych.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora danych osobowych
usunięcia swoich danych. Usunięcie danych nie jest możliwe w przypadku, gdy
obowiązujący przepis prawa, nakłada na administratora obowiązek prawny dalszego
przetwarzania danych do celów ewidencyjnych, podatkowych, archiwizacyjnych,
badawczych lub statystycznych.
10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co
do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
11. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne by
wziąć udział w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym „Wiosenne dyktando”.
12. Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych i wizerunku dziecka jest
dobrowolne, jednak ze względu na formułę konkursu oraz przewidzianą publikację
danych laureatów, zgoda ta jest warunkiem udziału w konkursie.
13. Administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe osób nieletnich
uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody opiekuna prawnego w celu realizacji jego
celów statutowych.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kaszubskiej
ul. Szkolna 7
83- 311 Goręczyno
tel./fax (058) 6841728
e-mail: spgoreczyno@interia.eu

Karta zgłoszenia
do eliminacji wojewódzkich konkursu ortograficznego
„Wiosenne dyktando”
Imię i nazwisko uczestnika
Klasa
Szkoła
Adres szkoły
Tel./fax, e-mail
Adres uczestnika
Imię i nazwisko opiekuna
Podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej uczestnika
konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie
w zakresie niezbędnym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
….............................
Podpis rodzica, opiekuna

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu, jednocześnie oświadczam że
zapoznałem/am się z zawartymi w nim informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
…..............................
Podpis rodzica, opiekuna

Wyrażam zgodę na publikacje danych osobowych oraz wizerunku dziecka w tym na utrwalenie
wizerunku poprzez fotografowanie, filmowanie, rejestrowanie cyfrowe i wykorzystanie wizerunku i
danych osobowych w materiałach prasowych, reklamowych oraz stronach internetowych związanych
z organizacją Konkursu Ortograficznego „Wiosenne dyktando”, a także związanych z działalnością
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie.

….....................................
Podpis rodzica, opiekuna

