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CHOROSZCZAŃSKIE DYKTANDO 2015 
 

 

 

1. Organizator:  

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 

 

2. Współorganizator: 

Muzeum Wnętrz Pałacowych 

 

3. Patron medialny:  

„Gazeta w Choroszczy” 

 

4. Terminarz: 

- Rozesłanie informacji o konkursie do 16.10.2015 r. do szkół gminnych. 

- Termin nadsyłania zgłoszeń do 16.11.2015 r. (włącznie). 

- Przeprowadzenie dyktanda: 18.11.2015 r., godz. 17:00 w siedzibie Muzeum Wnętrz 

Pałacowych przy ul. Pałacowej 2 w Choroszczy. 

- Uroczyste wręczenie nagród: 20.11.2015, o godz. 16.45 (bezpośrednio przed IV 

Choroszczańską Nocą Gier w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy). 

 

5. Cele i założenia programowe: 

- promocja miasta i gminy Choroszcz, 

- upowszechnienie piękna języka polskiego, 

- rozbudzenie zainteresowań polską ortografią, 

- rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych, 

- rozbudzanie uczuć patriotycznych, 

- integrowanie lokalnego środowiska. 

 

6. Uczestnicy: 

W konkursie może brać udział każdy mieszkaniec gminy Choroszcz, który ukończył 7 lat. 

Uczestnicy są podzieleni na 2 grupy wiekowe : 

- dzieci od lat 7 i młodzież do lat 18, 

- dorośli. 

 

7. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 

w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16 - 070 Choroszcz bądź przesłać pocztą elektroniczną na 

e-mail kultura@choroszcz.pl, w temacie wpisując „Dyktando”, lub dostarczyć osobiście do 

Centrum w terminie do 16.11.2015 r. (włącznie). Uczestnicy, składając zgłoszenie, wyrażają 

jednocześnie akceptację Regulaminu. 

 



 

8. Ocena prac uczestników: 

Uczestnicy przystąpią do pisania dyktanda 18.11.2015 r. o godz. 17:00 w muzeum Wnętrz 

Pałacowych w Choroszczy. 

 

Każdy z uczestników otrzyma kartę formatu A4 w linię. Nagłówek karty będzie zawierał 

miejsce na imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy. Po wypełnieniu nagłówek należy 

zagiąć do tyłu karty. Uczestnicy przystępują do pisania dyktanda z własnymi długopisami lub 

piórami z tuszem czarnym lub niebieskim. 

 

Wszelkie dane uczestników dyktanda są zbierane wyłącznie na potrzeby niniejszego dyktanda 

(tj. poinformowanie o uzyskanym wyniku i terminie oraz sposobie wręczenia ewentualnej 

nagrody) i nie będą wykorzystywane do innych celów. 

 

Prace każdego z uczestników będą oceniane poprzez podliczenie ewentualnych błędów 

ortograficznych – każdy błąd ortograficzny to jeden punkt, błąd interpunkcyjny to 1/3 punktu.  

 

Wygrywa osoba, która nie popełni w tekście błędów lub popełni ich najmniej. 

 

Prace oceni jury wyłonione z pracowników Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 

w Choroszczy pod przewodnictwem autora dyktanda - Wojciecha Jana Cymbalistego. 

 

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe. Nie przewiduje się możliwości zamiany nagród na 

ich równowartość pieniężną. 

 

9. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 20.11.2015 o godz. 16:45, bezpośrednio przed IV 

Choroszczańską Nocą Gier w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 

przy ul. H. Sienkiewicza 29. 

 

10. Zgłoszenie się na dyktando jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku 

w materiałach promocyjnych organizatora dyktanda i patrona medialnego związanych 

z dyktandem. 

 

11. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator (M-GCKiS 

w Choroszczy), jednocześnie Jury oraz Organizator zastrzegają sobie prawo do ostatecznej 

interpretacji regulaminu. 

 

 

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 

ul. H. Sienkiewicza 29 

16-070 Choroszcz 

tel. 85 719 14 31 

kultura@choroszcz.pl 


