
Regulamin uczestnictwa w konkursie ortograficznym 

„Pucki Mistrz Ortografii” 

organizowanym przez 

Bibliotekę Publiczną im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku 

1. Organizatorem konkursu jest: 

 Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku, ul. Sambora 16, 84-100 

Puck, 

 Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, 

 Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ul. Przebendowskiego 27, 

84-100 Puck. 

2. Celem konkursu jest: 

 promowanie umiejętności poprawnej pisowni ortograficznej i interpunkcyjnej, 

 podniesienie poziomu kompetencji ortograficznej, 

 kształtowanie odpowiedzialności za poprawność języka polskiego, 

 rozwijanie zainteresowania kulturą języka polskiego, 

 sprawdzanie nabytych umiejętności, 

 integracja środowiska. 

3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Ziemi Puckiej. 

4. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: 

 dzieci do lat 14 ( rok urodzenia 2006), 

 młodzież od lat 15 ( rok urodzenia 2005 ) i dorośli. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony 7 listopada 2020 roku w sali Szkoły Podstawowej 

im. Mariusza Zaruskiego w Pucku: 

 dzieci o godz. 10.00 

 młodzież i dorośli o godz. 12.00. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest telefoniczna rezerwacja miejsca ( tel. 519-

142-182 ) oraz dostarczenie co najmniej 2 dni robocze przed wydarzeniem do 

Biblioteki: 

 wypełnionego i podpisanego formularza zapisu (załącznik nr 1 do Regulaminu) 

 wypełnionego i podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka 

(załącznik nr 1 (dorośli) lub 2 (dzieci i młodzież do 18 roku życia) do Procedur 

bezpieczeństwa w Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku na czas 

epidemii Covid-19), załączone do niniejszego regulaminu. 

      Formularze można pobrać ze strony Biblioteki lub odebrać osobiście w siedzibie 

      Biblioteki. 

8. W dniu konkursu będzie można się zapisać tylko w przypadku wolnych miejsc. 

9. Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są: 

 absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, 

 zdobywcy tytułu Puckiego Mistrza Ortografii w poprzednich edycjach. 



10. Podczas pisania dyktanda uczestnikom nie wolno: 

 korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

 porozumiewać się z innymi uczestnikami, 

 opuszczać sali przed zebraniem prac, 

 korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych ( telefonów komórkowych, laptopów, 

itp.) 

11. Opuszczenie sali przez uczestnika przed zebraniem prac jest równoznaczne 

z rezygnacją z dalszego udziału w konkursie. 

12. Nie wolno pisać dyktowanego tekstu drukowanymi literami. 

13. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie 

rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być 

wyraźnie zaznaczone. W poprawkach także nie wolno używać liter drukowanych. 

14. Oceniana będzie ortografia i interpunkcja oraz zbieżność tekstu z oryginałem. 

15. 3 błędy interpunkcyjne liczone będą jako 1 błąd ortograficzny. 

16. Tytuł Puckiego Mistrza Ortografii zostanie przyznany osobie, która napisze tekst 

bezbłędnie. W przypadku braku takich osób, tytuł i nagrody otrzyma ta osoba, która 

popełni najmniej błędów. W przypadku otrzymania przez uczestników tej samej ilości 

punktów przeprowadza się dogrywkę. 

17. Dla zwycięzców konkursu przewidziano następujące nagrody: 

 kategoria dzieci: 

o I miejsce voucher o wartości 300,00 PLN 

o II miejsce voucher o wartości 200,00 PLN 

o III miejsce voucher o wartości 100,00 PLN 

 kategoria młodzież i dorośli: 

o I miejsce voucher o wartości 500,00 PLN 

o II miejsce voucher o wartości 300,00 PLN 

o III miejsce voucher o wartości 200,00 PLN. 

18. Ogłoszenie wyników następuje po sprawdzeniu prac przez komisję. 

19. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych 

Osobowych z 27 kwietnia 2016 r., przez Bibliotekę Publiczną im. Zaślubin Polski 

z Morzem w Pucku. 

20. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

regulaminu. 

21. Za obowiązujące przyjmuje się zasady ujęte w „Słowniku ortograficznym języka 

polskiego”. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania, zmiany terminu w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

 

 



Klauzula Informacyjna 

1. Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 

przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Biblioteka Publiczna im. Zaślubin 

Polski z Morzem w Pucku, ul. Sambora 16, 84-100 Puck, email: dyrektor@bibliotekapuck.pl, 

tel. (58) 673-28-76. 

2. Inspektor ochrony danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 

kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres 

mailowy: rodo@bibliotekapuck.pl. 

3. Cel przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na zajęcia, warsztaty oraz uczestnictwa 

w imprezach kulturalnych. 

4. Podstawa przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, wyrażonej przez świadome 

uczestnictwo w ww. wydarzeniach. Podanie danych jest dobrowolne, jednak czasami konieczne 

w celu uczestnictwa w wydarzeniu. 

5. Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz 

przez 5 lat od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

6. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im 

danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe 

w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców.  

Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi, takie jak: windykacja czy serwis 

oprogramowania bibliotecznego. 

7. Prawa osób 

Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania 

ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,e-

mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

Ponadto, macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym 

momencie. Wycofać się ze zgody można w formie pisemnej, wysłania żądania na nasz adres  

e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 

przetwarzania przez nas tych danych. 
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