
     
Regulamin VII Powiatowego Turnieju
Ortograficznego  o  „Pióro Starosty

Chrzanowskiego”

PATRONAT HONOROWY: STAROSTA CHRZANOWSKI      

Konkurs włączony do obchodów Jubileuszu 70-lecia PMDK w Trzebini
       

1. Organizator:

 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

2. Współorganizator:

 Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

3. Termin turnieju:     05.12.2022r. godz. 10.00 
godz. 10.00 – 10.15 – przyjmowanie uczestników, losowanie miejsc
godz. 10.20 – 11.05 – DYKTANDO
godz. 11.10 -  12.00 – warsztaty plastyczne, 
godz. 12.00 – 12.30 - podsumowanie, wręczenie nagród i dyplomów
                                                                                
4. Miejsce turnieju:
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Chrzanowie,  ul. Focha 3

5. Celem Turnieju Ortograficznego jest:

         popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych poprawnej            

           pisowni  ortograficznej,

 uczenie poprzez zabawę świadomego korzystania z zasad, reguł   
ortograficznych  i interpunkcyjnych,

          rozbudzanie zainteresowania kulturą języka ojczystego. 

6. Warunki uczestnictwa:                                                                                             

 W Turnieju Ortograficznym biorą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych  

z powiatu chrzanowskiego.

 Każda szkoła ponadpodstawowa może wytypować od 2 do 3 uczestników.



 Zgłoszenia pisemne szkoły przesyłają do dnia 25 listopada 2022r. na karcie 

zgłoszeń wg załączonego wzoru na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury

32-540 Trzebinia

ul. Kościuszki 72

lub na adres e-mail: mwrzesniewska.pmdk@gmail.com

 Uczestnicy  piszą dyktando, które oceniane jest przez jury - nauczycieli 

j.polskiego powołanych przez organizatorów

 Jeśli na podstawie napisanego przez uczestników dyktanda nie będzie można
wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac z tą samą liczbą punktów), organizatorzy
zastrzegają  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  dogrywki  w  celu  wyłonienia
finalistów.

 Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

 Osoba, która popełni najmniej błędów ortograficznych i interpunkcyjnych 

otrzyma „Pióro Starosty Chrzanowskiego”.

7. Nagrody 

 Zdobywcy I,II,III miejsca otrzymają nagrody.
 Zwycięzca I miejsca otrzymuje „Pióro Starosty Chrzanowskiego”.

 Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
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1. Imię i nazwisko ucznia, klasa: …………………………...1. Imię i nazwisko ucznia, klasa: …………………………...

2. Szkoła: …………………………………………………….2. Szkoła: …………………………………………………….

3. Imię  i nazwisko nauczyciela: …………………………..3. Imię  i nazwisko nauczyciela: …………………………..

mailto:mwrzesniewska.pmdk@gmail.com


……………………………………                                                          Trzebinia, dnia.......................................... 
imię i nazwisko uczestnika konkursu

…………………………………………..                                                                                                                   
szkoła                                                                                                   

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na:

1.Przetwarzanie moich/ mojego dziecka* danych osobowych                                                      
2.Wykorzystanie mojego/mojego dziecka* wizerunku
I.  Oświadczam,  że  wyrażam/nie  wyrażam*  zgodę/y*  na  przetwarzanie  danych  osobowych  moich/mojego
dziecka, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2014 r. Poz.1182,
tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) przez upoważnionych pracowników Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury 
w Trzebini celem uczestnictwa  w VII Powiatowym Turnieju Ortograficznym  o „Pióro Starosty Chrzanowskiego”.

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust.  1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  O ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.922) zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że:
1. Administratorem danych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini,  ul.  Kościuszki  72, 32-540
Trzebinia.                                                                                                                     
2. Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do organizacji w/w konkursu.
3. Podanie danych jest dobrowolne. 
4.Podającym  dane  przysługuje  prawo  do  wglądu  i  poprawienia  swoich  danych.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem i będą przekazywane
wyłącznie  podmiotom  uprawnionym  do  ich  otrzymania  na  podstawie  umowy  powierzenia  przetwarzania
danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

II.  Oświadczam,  że  wyrażam/nie  wyrażam* zgodę/dy*  na  umieszczenie  zdjęć  i  materiałów fotograficznych
zawierających  wizerunek  mojego  dziecka  podczas  organizacji  VII  Powiatowego  Turnieju  Ortograficznego   
o „Pióro Starosty Chrzanowskiego” zorganizowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini,  
ul. Kościuszki 72,  32-540 Trzebinia poprzez:

TAK NIE* a) zwielokrotnienie, utrwalania, kopiowanie,                                                                                           
TAK NIE* b) publiczne udostępnianie,                                                                                                                      
TAK NIE* c) udostępnianie w środkach masowego przekazu,                                                                                  
TAK NIE* d) druki, ulotki reklamowe, foldery,                                                                                                         
TAK NIE* e) wykorzystanie na stronie www.pmdk-trzebinia.pl, Facebook 

……………………………………………….                                                                              
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                     * niepotrzebne skreślić

http://www.pmdk-trzebinia.pl/

