
REGULAMIN DYKTANDA 
„II RAWICKA WALKA Z BYKAMI” 

 
 

1. Organizatorem Dyktanda „II Rawicka Walka z Bykami” (zwanego w dalszej części 
Dyktandem lub Konkursem) jest Rawicka Biblioteka Publiczna, z siedzibą w Rawiczu  
63-900, ul. Targowa 1. 

2. Autorem treści Dyktanda jest Dariusz Rekosz – pisarz, animator kultury, Pierwszy 
Honorowy Ambasador Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej kampanii „Mama, Tata & 
Myself”. 

3. Dyktando rozpocznie się 4 grudnia 2019 r. o godz.10:00 w siedzibie Organizatora – 
Mała Sala Kameralna w Domu Kultury. 

4. Udział w Dyktandzie jest dobrowolny i bezpłatny, a zgłoszeń do niego dokonują 
dyrektorzy szkół podstawowych Gminy Rawicz i Powiatu Rawickiego. 

5. W Dyktandzie udział biorą Pary – z każdej szkoły jedna Para. Zgłoszenie Pary następuje 
poprzez poprawne wypełnienie Karty Zgłoszeniowej (stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu) oraz dostarczenie jej osobiście, przesłanie pocztą tradycyjną 
lub przesłanie pocztą e-mail na adres biblioteka@rawicz.eu, w terminie do 20 listopada 
2019 r 

6. Osoby, wchodzące w skład Pary, piszą treść Dyktanda samodzielnie. 
7. Zabronione jest konsultowanie treści Dyktanda z innym uczestnikiem Konkursu,            

jak również korzystanie ze słowników, leksykonów i wszelkich urządzeń 
elektronicznych. 

8. Prace konkursowe należy pisać czytelnie. Zabronione jest używanie tylko i wyłącznie 
dużych (drukowanych) liter. Wyraz, który uczestnik Konkursu uzna za niepoprawnie 
napisany, należy przekreślić w całości, a jego poprawną wersję napisać obok                       
(a nie powyżej) przekreślenia. 

9. Do oceny napisanych przez Pary treści dyktand Organizator powoła Jury, które 
sprawdzi poprawność tekstu pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym,  
a następnie podsumuje ilość błędów dla każdej Pary. 

10. Arkusze, na których uczestnicy Konkursu piszą treść Dyktanda, są zakodowane 
odpowiednim numerem. 

11. Jury sprawdza treść Dyktanda, nie mając wglądu w dane autora pracy Konkursowej,  
a następnie sumuje ilość błędów dla każdej Pary. 

12. Zwycięzcą Dyktanda zostanie Para, która popełniła najmniejszą ilość błędów. 
13. Ustalenia Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich jakiekolwiek odwołanie. 
14. Ogłoszenie wyników Dyktanda odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 14:00                            

w siedzibie Organizatora Rawickiej Biblioteki Publicznej  
15. W konkursie zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca oraz zostaną przyznane 

nagrody rzeczowe.  
 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Dyktanda 
„Rawicka Walka z Bykami” 

 
 

DYKTANDO „II RAWICKA WALKA Z BYKAMI” 
ZGŁOSZENIE PARY 

 
 

 
Nazwa szkoły: 

 
 
 
 

 
Adres szkoły: 
 

 
 
 
 

 
Para w składzie: 

 
1. Uczeń: ______________________________________________ 
 
2. Uczeń: ______________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
_____________________________    ____________________________ 
 (pieczęć szkoły)            (podpis osoby zgłaszającej) 
 
 


