
PATRONAT HONOROWY 
 

 
 

Regulamin 

Dyktanda Toruńskiego 
 

Konkurs organizowany w ramach 100. rocznicy powrotu Torunia do Polski. 

Głównym organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego w Toruniu. 

 

Cele konkursu: 

1. Kształtowanie postawy szacunku dla języka ojczystego. 

2. Wyrabianie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortografii i interpunkcji. 

3. Promocja kultury i tradycji regionu. 

 

Zasady: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół 

podstawowych z terenu miasta Torunia. 

2. Szkołę reprezentuje od jednego do trzech uczniów. 

3. Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy 

naukowych oraz urządzeń elektronicznych. 

4. Nie wolno pisać dyktowanego tekstu drukowanymi literami. 

5. Tekst dyktanda obejmuje różne reguły ortograficzne i interpunkcyjne. 

6. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na 

niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. 

7. Pisanie prac nadzoruje komisja konkursowa. 

8. Kryteria oceny opracowuje komisja konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele języka 

polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu. Decyzja komisji jest ostateczna  

i nieodwołalna. 

 

Nagrody: 

1. Zwycięzcy dyktanda otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 

2. Przewiduje się 3 nagrody:  Złote, Srebrne i Brązowe Pióro Prezydenta Miasta Torunia. 

3. Wyniki dyktanda zostaną ogłoszone na stronie internetowej SP 3 w terminie późniejszym. 

 

Terminarz dyktanda: 

1. Dyktando Toruńskie przeprowadzone będzie 9 stycznia 2020r. (czwartek), godz. 11
00

  

w Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu, ul. Legionów 210. 

2. Zgłoszenia do udziału w dyktandzie należy dokonać poprzez pocztę elektroniczną szkoły na adres: 

sp3torun@o2.pl  przesyłając skan wypełnionego i opieczętowanego formularza (załącznik) w terminie 

do 07 stycznia 2020r. 
 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnictwo w dyktandzie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 

2. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem sprawę rozstrzyga organizator dyktanda. 

3. Uczestnik konkursu, opiekun merytoryczny, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (klauzula informacyjna poniżej). 

4. Wszelkie pytania należy kierować pod adresem e-mail: hania66@onet.pl  
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