Regulamin
X edycji wojewódzkiego konkursu ortograficznego

1. Organizatorami konkursu ortograficznego o tematyce przyrodniczej są: Nadleśnictwo Dynów,
Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.
2. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o lasach i ich roli, o pracy leśnika, promowanie
Lasów Państwowych jako instytucji dbającej o dobrą kondycję lasów polskich, promowanie
kulturotwórczej roli lasu.
3. Konkurs polega na napisaniu przez zgłoszonych uczniów dyktanda – humorystycznego tekstu
związanego z przyrodą, lasem, i pracą leśnika. Laureaci konkursu to osoby, które w dyktandzie
popełniły możliwie najmniejszą ilość błędów.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia,
jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.
5. Adresatami
konkursu
są
uczniowie:
szkół
podstawowych
oraz szkół ponadpodstawowych w województwie podkarpackim.

(klasy

IV-VIII)

6. W konkursie są wyróżnione dwie kategorie wiekowe:
- klasy IV-VIII szkół podstawowych
- uczniowie szkół średnich
Komisja oceniająca prace konkursowe bierze pod uwagę ilość błędów ortograficznych i
interpunkcyjnych. W każdej kategorii wiekowej wygrywają (I, II, III miejsce, trzy wyróżnienia) te
osoby, które popełniły najmniejszą ilość błędów. Dodatkowo (fakultatywnie) zostanie przyznana
nagroda dla najlepszego uczestnika dyktanda.
7. Termin i miejsce konkursu: 20 października 2022r. godz. 9.00, aula Zespołu Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przy ul. Polnej 3.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu konkursu.
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8. Kartę zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu należy dostarczyć do
04 października 2022 roku do siedziby Nadleśnictwa Dynów, przy ul. Jaklów 2 w Dynowie
(budynek B, pokój 11) lub na adres: malgorzata.kopczak@krosno.lasy.gov.pl

Ze względów organizacyjnych lista uczestników musi znaleźć się u organizatora do
dnia 04 października 2022 roku. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą przyjmowane.
UWAGA! Wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać uzupełniony załącznik nr 2 oraz nr 3 Regulaminu,
tj. zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia/ nauczyciela/opiekuna.
9. Szkoły podstawowe delegują maksymalnie czterech uczestników konkursu Szkoły średnie
delegują maksymalnie sześciu uczniów.
10. Organizatorzy nie zwracają uczniom prac.
11. Rozstrzyganie roszczeń oraz wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem leżą w gestii
organizatorów, a ich rozstrzygnięcia są ostateczne.
12. Na uczestników i laureatów konkursu czekają cenne nagrody.
13. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.
14. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
15. Organizatorzy

przewidzieli

podziękowania

dla

opiekunów

i

szkół

przygotowujących

uczestników.
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