REGULAMIN II Dyktanda Przasnyskiego. Wersja online
§ 1
1. Organizatorem Dyktanda Przasnyskiego Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii
Nałkowskiej w Przasnyszu.
2. Wydarzenie honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Przasnysz.
3. Partnerem wydarzenia jest Platforma Dyktanda.pl
§ 2
1.
Dyktando (ten sam tekst) odbędzie w dwóch kategoriach:
a)
DLA MIESZKAŃCÓW – dla dorosłych mieszkańców (pow. 18 r.ż) Miasta
Przasnysza i Powiatu Przasnyskiego. W tej kategorii nie mogą uczestniczyć studenci
i absolwenci studiów magisterskich i licencjackich filologii polskiej, pracownicy naukowi
zajmujący się merytorycznie tego typu tematyką a także uczestnicy olimpiad języka
polskiego.
b) DLA WSZYSTKICH - dla sympatyków ortografii, niezależnie od wieku, miejsca
zamieszkania oraz wykształcenia.
2. Udział w dyktandzie jest bezpłatny i dobrowolny.
§3
1. Dyktando odbędzie się 21 lutego 2021 r. w godz. 16.00 – 17.00 w formie online.
2. Uczestnicy muszą się zarejestrować na Platformie dyktanda.pl
3. Podczas rejestracji będzie należy podać: nazwę użytkownika, adres e-mail, hasło
(przynajmniej 8 znaków), przedział wiekowy i miasto (mieszkańcy powiatu
przasnyskiego wpisują nazwę miejscowości PRZASNYSZ).
§4
1. Tekst dyktanda zostanie udostępniony na stronie: dyktanda.pl o godz. 16:00. Tekst
będzie dostępny do godz. 17:00. Po tym czasie nie będzie możliwości wypełnienia
testu.
2. Na rozwiązanie dyktanda będzie maksymalnie 20 minut.
3. Uczestnik nie będzie sklasyfikowany jeśli:
a) Czas rozwiązywania dyktanda przekroczy 20 min.
b) W czasie rozwiązania dyktanda upłynie godzina 17.00
c) Jeśli ten sam uczestnik wypełni dyktando więcej niż jeden raz.
4. Podczas pisania uczestnikom nie wolno: korzystać z żadnych pomocy naukowych
i innych materiałów drukowanych, zamykać okna przeglądarki, korzystać ze stron
internetowych zawierające pomoce do rozwiązywania dyktanda
5. Przypominamy o zasadach fair play. Za ich nieprzestrzeganie uczestnicy będą
dyskwalifikowani bez uprzedzenia.
6. Ocenie podlega poprawność ortograficzna oraz czas rozwiązania dyktanda.
7. Ranking on-line dostępny w trakcie trwania konkursu na platformie dyktanda.pl ma
charakter podglądowy. Wyniki konkursu poddane będą ręcznej weryfikacji. Po jej
przeprowadzeniu zostaną ogłoszone ostateczne wyniki dla obu kategorii oddzielnie.
8. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22 lutego do godz. 14:00 na stronie
internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu
(mbpprzasnysz.pl)
§ 5

1. W kategorii DLA MIESZKAŃCÓW zostanie wyłoniony:
Przasnyski Mistrz Ortografii
oraz dwóch Przasnyskich Wicemistrzów Ortografii.
Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz bony podarunkowe o
wartości 300 zł – I miejsce, 200 zł – II miejsce, 100 zł- III miejsce do realizacji w
przasnyskiej księgarni PEGAZ.
2. W kategorii DLA WSZYSTKICH trzy osoby z najlepszym wynikiem otrzymają kod
dostępu do Platformy e-booków na 30 dni.
3.
Wszyscy uczestnicy dyktanda (niezależnie od kategorii) otrzymają dyplomy
wysłane na adres mailowy. Na dyplomie znajdą się dane (imię i nazwisko), które
uczestnik poda podczas rejestracji.
§ 6
Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu, bez podania przyczyn.
2. W sprawach nieujętych rozstrzyga Organizator.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im.
Zofii
Nałkowskiej w Przasnyszu, ul. J. Dąbrowskiego 3 , 06-300 Przasnysz
2) inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pan Piotr Dąbrowski adres e-mail:
iod@mbpprzasnysz.pl;
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Pierwszego Dyktanda
Przasnyskiego i ogłoszenia jego wyników w mediach społecznościowych i stronie
internetowej MBP.
4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
5) Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane (imię, nazwisko, adres) będą przechowywane jedynie na czas
trwania dyktanda. Pani/Pana wizerunek (zdjęcia) będą przechowywane przez okres 5
lat (w wersji elektronicznej) i 50 lat (w wersji papierowej).
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na
zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

