
 
 
 

Regulamin 

konkursu ortograficznego 
 

pt. „O tytuł Gimnazjalnego Mistrza Ortografii Powiatu 

Braniewskiego” 
 

 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

     Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie. 

 

2. CELE KONKURSU: 

 

 wyłonienie Mistrza Ortografii, 

 rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego, 

 doskonalenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, 

 sprawdzenie własnej wiedzy w zakresie poprawności językowej. 
 

 

 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

 konkurs  adresowany   jest  do  uczniów  szkół   gimnazjalnych   działających 

na terenie powiatu braniewskiego, 

 do udziału w konkursie szkoła może zgłosić maksymalnie pięć uczniów, 

 zgłoszenia  będą  przyjmowane  do 23  lutego  2016 r. pod  nr tel. 55 644 33 04 

lub drogą elektroniczną: mbpbranc@wbp.olsztyn.pl, 

 zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: 

o imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa, 

o imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu. 

 zgłaszając  się  do  udziału  w  konkursie, uczestnik automatycznie wyraża 

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych. 

mailto:mbpbranc@wbp.olsztyn.pl


4. PRZEBIEG KONKURSU: 

 

 konkurs  odbędzie  się  24  lutego 2016 r.  (środa)  w  Czytelni dla  Dorosłych  

Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Braniewie  (I piętro) o godz. 9.00, 

 zadaniem uczestników konkursu będzie poprawne napisanie ze słuchu treści 

dyktanda, sprawdzającego znajomość zasad ortografii i interpunkcji, 

 tekst dyktanda zostanie odczytany przez bibliotekarza, 

 czas trwania części konkursowej (pisanie dyktanda) – około 45 min., 

 zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która napisze pracę bezbłędnie lub popełni 

najmniejszą ilość błędów, 

 wyniki konkursu  zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miejskiej 

Biblioteki  Publicznej  w  Braniewie:  www.biblioteka.braniewo.pl, a protokół  

           z podsumowania konkursu będzie  przesłany do każdej ze szkół, 

 laureat konkursu zostanie Gimnazjalnym Mistrzem Ortografii Powiatu 

Braniewskiego, otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową w formie książki, 

 o terminie odbioru nagród uczniowie zostaną powiadomieni oddzielnym 

pismem, 

 Organizator     zastrzega     sobie     prawo    do   uzasadnionych   zmian  w   

regulaminie. 

 

 

W   sprawach   związanych    z   konkursem   proszę    kontaktować   się   z   Czytelnią  

dla   Dorosłych   Miejskiej   Biblioteki   Publicznej  w Braniewie, nr tel.  55 644 33 04,   

e-mail: mbpbranc@wbp.olsztyn.pl 

http://www.biblioteka.braniewo.pl/

