
 

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Twardogórze 
 

 

R E G U L A M I N  
 

VI 

TWARDOGÓRSKIEGO WIELKIEGO 

DYKTANDA 

 
 

Twardogóra, 6 października 2022 r. 

 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

 

1. Organizatorem dyktanda jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze. 

2. Celem dyktanda jest propagowanie  wśród młodzieży i dorosłych  

z terenu miasta i gminy Twardogóra zasad poprawnej pisowni w języku polskim i dbałości o piękno naszej mowy ojczystej. Zadaniem 

dyktanda jest wyłonienie osób znających najlepiej zasady ortografii  

i interpunkcji polskiej w czterech kategoriach wiekowych: 

- uczniowie klas V-VI SP, 

- uczniowie klas VII-VIII SP  

- uczniowie szkoły średniej, 

- osoby dorosłe, 

3. VI Twardogórskie Wielkie Dyktando zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła 

Czulińskiego, który będzie też fundatorem pierwszych nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

4. Nad przebiegiem dyktanda czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę. Komisja dokona również oceny dyktand i wyłoni 

zwycięzców.  

5. Komisja przyzna w poszczególnych kategoriach wiekowych tytuł Twardogórskiego Mistrza Ortografii i dwóch wicemistrzów lub wyda inne 

postanowienie w sprawie klasyfikacji laureatów. 

6. VI Twardogórskie Wielkie Dyktando odbędzie się we wtorek 6 października 2022 r. w Świetlicy Środowiskowej GOSiR w Moszycach: 

- uczniowie klas V-VI SP – rozpoczęcie o godz. 9.00 

- uczniowie klas VII-VIII SP – rozpoczęcie o godz. 10.00 

- uczniowie szkoły średniej – rozpoczęcie o godz. 11.00 

- osoby dorosłe - rozpoczęcie o godz. 12.00. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie kandydata do dyktanda: 

 przez szkołę, rezerwuje się dla: 
 

 SP nr 2 im. Jana Pawła II w kategorii uczniów klas V-VI – 16 miejsc, 

 SP w Grabownie Wielkim w kategorii uczniów klas V-VI – 2 miejsca, 

 SP w Goszczu w kategorii uczniów klas V-VI – 2 miejsca, 



 

 SP nr 2 im. Jana Pawła II w kategorii uczniów klas VII-VIII – 16 miejsc, 

 SP w Grabownie Wielkim w kategorii uczniów klas VII-VIII – 2 miejsca, 

 SP w Goszczu w kategorii uczniów klas VII-VIII – 2 miejsca, 

 

 ZSP im. J. Iwaszkiewicza w Twardogórze w kategorii uczniów szkół średnich – 20 miejsc, 

 

przez zakład pracy, rezerwuje się dla: 

 

 Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze - 1 miejsce, 

 Spółdzielni Inwalidów „Spamel” – 1 miejsce, 

 Fabryki Mebli „BODZIO” – 1 miejsce, 

 Firmy Gała Meble – 1 miejsce, 

 Zakładu Tworzyw Sztucznych ILPEA – 1 miejsce, 

 GOSiR Twardogóra - 1 miejsce, 

 GS Samopomoc Chłopska Twardogóra – 1 miejsce, 

 MOPS Twardogóra – 1 miejsce, 

 Urzędu Pracy Twardogóra – 1 miejsce, 

 ZGM Twardogóra – 1 miejsce, 

 ZGK Twardogóra – 1 miejsce, 

 BS Twardogóra – 1 miejsce, 

 SZPZOZ Twardogóra – 1 miejsce, 

 Fabryki Sprężyn Bonell-Bis Olszówka – 1 miejsce, 

 PPH Kerson Twardogóra - 1 miejsce,  

 CUW Gminy Twardogóra – 1 miejsce, 

 Urząd Pocztowy w Twardogórze – 1 miejsce, 

 pracowników administracyjnych lub nauczycieli miejskich i gminnych szkół oraz przedszkoli (z wyłączeniem nauczycieli języka 

polskiego i bibliotekarzy): 

- Przedszkole Miejskie – 1 miejsce, 

- Przedszkole Sióstr Opatrzności Bożej– 1 miejsce, 

- ZSP – 1 miejsce, 

- SP Goszcz – 1 miejsce, 

- SP Grabowno Wielkie – 1 miejsce, 

 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Twardogórze i Goszczu po 1 miejscu dla każdego związku (z wyłączeniem 

emerytowanych nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy), 

 

indywidualnie, rezerwuje się: 

 dla pozostałych mieszkańców gminy – 6 miejsc, (decyduje kolejność zgłoszeń), 

 

 

  zgłoszenia kandydatów (tylko w formie pisemnej – załącznik nr 1)  przyjmowane 

będą do godz. 17:00 w poniedziałek 3 października br. w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11,  

56-416 Twardogóra lub na adres e-mail: bibdorosli@gmail.com 

 zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 

w przypadku uczniów: 

- imię i nazwisko ucznia, szkoła i klasa, 

- imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika, 

- zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 do regulaminu dyktanda). 

w przypadku osób dorosłych: 

- imię i nazwisko, numer telefonu, (nazwa zakładu pracy - w przypadku zgłoszenia przez zakład), 

- zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2 do regulaminu dyktanda). 

 

 uczestnicy dyktanda będą  pisali swoje prace na oznaczonych symbolami kartkach zapewnionych przez bibliotekę, tym samym 

symbolem będzie oznaczona koperta, w której uczestnik poda swoje dane osobowe i zaklei ją, a także kartonik, z którym będzie mógł 

odebrać w bibliotece swoją pracę, 

 do wiadomości publicznej zostaną  podane tylko nazwiska laureatów dyktanda - 3 najlepszych uczestników konkursu w poszczególnych 

kategoriach wiekowych, (komisja konkursowa może zdecydować o innej klasyfikacji laureatów),  

 rozdanie nagród laureatom dyktanda odbędzie się w piątek 21 października br. o godz. 12.00 w siedzibie biblioteki przy ul. 

Wielkopolskiej 11, o czym osoby te zostaną poinformowane, 

 pozostałe dyktanda, wraz z zamkniętymi kopertami z danymi osobowymi (otwarte zostaną wyłącznie koperty autorów zwycięskich 

prac) będą do odebrania w bibliotece osobiście (po okazaniu otrzymanego podczas dyktanda kartonika ze specjalnym kodem, a także 

dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej) do poniedziałku 31 października do godz. 17:00, 

 nieodebrane prace wraz z kopertami z danymi osobowymi, zostaną zniszczone. 

 

 Uczestnik, który trzy razy z rzędu zdobędzie tytuł Twardogórskiego Mistrza Ortografii, nie może zgłosić swojego udziału w 

kolejnym Twardogórskim Wielkim Dyktandzie.   

 

 wszystkie pytania o dodatkowe informacje na temat dyktanda prosimy kierować na: adres e-mail: bibdorosli@gmail.com lub tel. 71 315-

80 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE O NAZWIE „VI Twardogórskie Wielkie 

Dyktando” w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w 

Twardogórze 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: _______________________________________________ 

DANE KONTAKTOWE: 

EMAIL: _______________________________ 

TELEFON: _____________________________ 

PLACÓWKA: ___________________________ 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych moich / 

mojego dziecka* celem udziału  

w konkursie  dla potrzeb jego zorganizowania i przeprowadzania oraz działań związanych z jego 

zakończeniem, w tym sporządzeniem dyplomu / certyfikatu uczestnictwa. 

_______________________________________________ 

(podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego*) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ OSOBY PEŁNOLETNIE / RODZICÓW, OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH OSÓB NIEPEŁNOLETNICH* 

 

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich / mojego dziecka* 

………….……………………………………….…/…………………………………..……………. 

danych osobowych na potrzeby promocji konkursu/inicjatywy.  

2. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) 

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka* w 

formie zdjęć z konkursu pt. ,,VI Twardogórskie Wielkie Dyktando”, celem ich publikacji (*):  

 na stronie internetowej organizatora 

 na oficjalnym profilu organizatora w portalu społecznościowym Facebook 

 w materiałach promujących organizatora 

 w mediach lokalnych: Panorama Oleśnicka, INFO Twardogóra. 

3. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na 

potrzeby jak w oświadczeniu. 

............................................ 

(podpis) 

*niepotrzebne skreślić 
 

\ 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

ORGANIZATORA KONKURSU 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych. 

 
 

Administrator danych 

osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE 

ul. Wielkopolska 11 

56-416 Twardogóra 

reprezentowana przez Dyrektora 

Inspektor Ochrony 

Danych 
Adres e-mail:  iod@twardogora.pl 

Dane kontaktowe 

Z AD można się skontaktować: 

 tel.: (+48) 71 3158017 

 e-mail: dyrektorbib@gmail.com 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna  

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 

liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. na przetwarzanie Państwa danych celem promocji 

konkursu oraz prezentacji laureatów 

Okres, przez który będą 

przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą:  

a. przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie 

wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie; 

b. przez okres archiwizacji wskazany przepisami nakazującymi AD dalsze przetwarzanie Państwa danych.  

c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany  

w Ustawie - Kodeks cywilny. 

Odbiorcy danych 

Podmiot przetwarzający 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

mailto:dyrektorbib@gmail.com


 

 

(np. organy ścigania, ZUS, US); 

b. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. 

podmioty wspierające działalność Administratora Danych). 

Prawa osoby, której dane 

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dodatkowe informacje 

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne; 

b. konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych regulaminem konkursu jest brak możliwości 

udziału w wydarzeniu. 

c. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału 

człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana.  

d. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas danych osobowych można znaleźć na stronie www 

placówki. 


