UCHWAŁA NR 15/50/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia konkursu
"Powiatowe Dyktando o Pióro Starosty Siedleckiego"
Na podstawie art.4 ust 1 pkt 21oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj Dz.U. z 2019 r. poz.511) Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się doroczny konkurs pn. "Powiatowe Dyktando o Pióro Starosty Siedleckiego".
§ 2. Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, określa
„Regulamin Powiatowego Dyktanda o pióro Starosty Siedleckiego", stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Realizację uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Karol Tchórzewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/50/2019
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 27 marca 2019 r.
REGULAMIN
„Powiatowego Dyktanda o pióro Starosty Siedleckiego"

§ 1. Organizatorem Dyktanda jest Powiat Siedlecki, w partnerstwie z Domem Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach i Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
§ 2. 1. W konkursie pn. „Powiatowe Dyktando o pióro Starosty Siedleckiego” (zwanym dalej
Dyktandem lub Konkursem) udział biorą uczniowie klas VI -VIII ze szkół podstawowych
działających na terenie powiatu siedleckiego - zgłoszenia do 5 uczniów ze szkoły dokonuje dyrekcja
każdej szkoły.
2. W Dyktandzie może uczestniczyć każdy uczeń, który we właściwym czasie zostanie zgłoszony
przez uprawnioną placówkę oświatową.
3. Tekst Dyktanda do momentu jego rozpoczęcia jest chroniony tajemnicą.
4. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez dostarczenie karty
zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, do Starostwa Powiatowego
w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 Wydział Promocji i Rozwoju, lub pocztą e-mail na adres:
akazmierczak@powiatsiedlecki.pl .
5. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca kwietnia roku, w którym organizowane jest Dyktando
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podroży.
8. Uczestnik, przystępując do Dyktanda i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich
przetwarzanie przez Organizatorów.
9 Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie Konkursu,
utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach, które będą
w celach promocyjnych wydawane oraz rozpowszechniane publicznie i niepublicznie.
§ 3. 1. Nad organizacją i przebiegiem
przedstawiciele Organizatorów i Partnerów

Dyktanda

czuwa

Jury,

w którego

skład

wejdą

2. Członkowie Jury zajmują się w szczególności:
- opracowaniem tekstu dyktanda,
- prawidłowym przebiegiem Dyktanda,
- ogłaszaniem wyników i wyłonieniem zwycięzcy,
- interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia
niniejszego Regulaminu.
4. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
§ 4. 1. Konkurs jest przeprowadzany corocznie pod innym hasłem przewodnim nawiązującym do
aktualnego tematu Dyktanda.
2. Termin przeprowadzenia Dyktanda oraz Temat Dyktanda ustalany jest poprzez ogłoszenie
Konkursu w pierwszym kwartale roku, w którym jest organizowany.
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3. Konkurs jest przeprowadzany w Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach.
4. Uczestnicy Konkursu powinni przybyć na miejsce min. 15 minut przed rozpoczęciem Dyktanda
w celu odnotowania swojego uczestnictwa.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia Dyktanda, o którym
mowa w punkcie 3. w przypadku potrzeb organizacyjnych.
6. Podczas pisania tekstu Dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy
naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać
z żadnych urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.) ani
słowników.
7. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
8. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
9. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
10. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków
interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego.
11. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej
wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno
używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
12. Jeżeli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można
wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do przyznania miejsc równorzędnych. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy
popełnili najmniejszą liczbę błędów.
l3. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców nastąpi każdorazowo podczas Majówki
w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
§ 5. 1. Nagrodę główną stanowi:
- statuetka „Pióro Starosty Siedleckiego”,
- tytuł MISTRZA ORTOGRAFII POWIATU SIEDLECKIEGO,
- wieczne pióro.
2. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymują wieczne pióro.
3. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom.
4. Szkoła, której uczeń zdobędzie tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Siedleckiego otrzyma nagrodę
specjalną każdorazowo ustalaną przez Starostę Siedleckiego i ogłoszoną w Ogłoszeniu Konkursu
w danym roku.
5. Szkoły zgłaszające uczestników do konkursu otrzymują dyplomy udziału w konkursie.
§ 6. 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do zmian
w treści niniejszego Regulaminu.
3. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.powiatsiedlecki.pl
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy lub Jury.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Zgłoszenie udziału w Powiatowym Dyktandzie o Pióro Starosty Siedleckiego
Klauzula informacyjna

1) ........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................
5) .........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, klasa)
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły )
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko opiekującego się nauczyciela, nr telefonu, adres e-mail)
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem „Powiatowego Dyktanda o Pióro
Starosty Siedleckiego", a jego warunki w pełni akceptuję i zgodnie z art.23ust.1 pkt.1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926
z późn.zm.) uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie (w
tym rozpowszechnianie) danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego
konkursu w tym w postaci publikacji wizerunku (zdjęć, filmów, tekstów prasowych).
……………………………………..
( podpis i pieczątka zgłaszającego )
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I. Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest Starosta
Siedlecki, adres: ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl ,
tel. 25 644 72 16.
II. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą
w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się telefonicznie Tel.
25 644 72 16, pisząc na adres e-mail: iod@powiatsiedlecki.pl lub adres siedziby wskazany w pkt.
I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
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Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia laureatów
spośród uczestników biorących udział w konkursie organizowanym przez Powiat Siedlecki
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
IV. Odbiorcy danych
Dane

osobowe

będą

ujawnione

w celu

ogłoszenia

wyników

konkursu.

V. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane do czasu
cofnięcia zgody.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje:
a.prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b.prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c.prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
d.prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
e.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest dobrowolne.
Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w konkursie ,,Powiatowe
Dyktando o pióro Starosty Siedleckiego”
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
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