
Regulamin Konkursu Ortograficznego „Dyktando Białoruskie na UW” 

 

1. Organizatorzy 

Organizatorem oraz Realizatorem Konkursu Ortograficznego Dyktando Białoruskie na UW jest 

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

2. Zasady uczestnictwa  

a) W Dyktandzie Białoruskim na UW mogą uczestniczyć osoby powyżej 18 roku życia.  

 

b) Osoby zainteresowane udziałem w Dyktandzie Białoruskim na UW są zobowiązane do 

wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie http://kb.uw.edu.pl/start 

oraz przesłania go drogą elektroniczną na adres dyktandonauw@gmail.com. 

 

c). Organizator sprawdza czy formularz zgłoszeniowy jest prawidłowo wypełniony oraz czy 

osoba zgłaszająca swój udział w konkursie spełnia warunki określone w niniejszym 

Regulaminie i drogą e-mailową wysyła potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu. 

 

d). W przypadku gdy formularz zgłoszeniowy jest wypełniony nieprawidłowo lub osoba 

zgłaszająca swój udział w konkursie nie spełnia warunków określonych niniejszym 

Regulaminem, Organizator odrzuca zgłoszenie i przesyła osobie zgłaszającej się e-mailem 

informację zwrotną o odpowiedniej treści. 

 

e). Realizator gwarantuje udział w Dyktandzie Białoruskim na UW 85 osobom, które jako 

pierwsze dokonają poprawnych zgłoszeń i otrzymają potwierdzenie o zakwalifikowaniu do 

konkursu. 

 

j) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie przez Katedrę Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego w celu 

przeprowadzenia konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).  

 

f) Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2019 roku. 

 

g) W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komitetu Organizacyjnego i Komitetu 

Naukowego. 

 

h) Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

i) Organizator nie zwraca kosztów podróży ani kosztów noclegu.  

 

j) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie przez Katedrę Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego w celu 
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przeprowadzenia konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 

k) Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w 

czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w 

materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i 

technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji. Materiały te będą służyć 

pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.  

 

3. Jury  

a) Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Jury złożone z pracowników Katedry 

Białorutenistyki pod przewodnictwem Kierownika Katedry.  

 

b) Członkowie Jury zajmują się przygotowaniem tekstu dyktanda, czuwaniem nad 

prawidłowym przebiegiem Dyktanda Białoruskiego na UW, ogłaszaniem listy nagrodzonych, 

interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem sporów związanych z 

przebiegiem Dyktanda Białoruskiego na UW.  

 

c) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda Białoruskiego na UW uczestnika, który 

naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 

d) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.  

 

4. Przebieg konkursu  

a) Konkurs odbędzie się 21 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w budynku Wydziału Lingwistyki 

Stosowanej przy ulicy Dobrej 55 w Warszawie.  

 

b) Uczestnicy Dyktanda Białoruskiego na UW powinni przybyć do budynku Wydziału 

Lingwistyki Stosowanej 30 minut przed rozpoczęciem zmagań konkursowych i przy stoisku 

rejestracyjnym potwierdzić swoją chęć udziału w konkursie.  

 

c) Organizator Konkursu gwarantuje uczestnikom materiały niezbędne do napisania Dyktanda 

(papier oraz długopis).  

 

d) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy 

naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z 

wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), 

słowników oraz materiałów piśmienniczych, które nie zostały zapewnione przez Organizatora. 

 

e) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.  

 

f) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.  

 

g) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.  

 



h) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków 

interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. 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. 

 

i) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można 

wyłonić zwycięzców I, II oraz III miejsca (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą 

liczbą błędów), Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia trzech finalistów każdego z 

miejsc drogą losowania.  

 

j) Dyktanda zostaną sprawdzone w ciągu 7 dni. 

 

k) Ogłoszenie wyników odbędzie się 28 lutego 2019 roku około godziny 17.00 w budynku 

Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55 w Warszawie.  

 

l) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym 

przez Organizatora.  

 

ł) W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy białoruskiego języka literackiego po 

reformie z 2008 roku. 

 

5. Nagrody 

a) W Konkursie zostanie przyznane I, II oraz III miejsce na podstawie wyników Dyktanda 

Białoruskiego na UW. 

 

b) Dyplomy oraz nagrody za I, II i III miejsce zostaną przyznane osobom, które napisały 

dyktando bezbłędnie lub z najmniejszą liczbą błędów. Pozostałe osoby otrzymają 

zaświadczenie o udziale w konkursie. 

 

c) Zwycięzcom konkursu przysługują nagrody zagwarantowane przez Organizatora.  

 

6. Postanowienia końcowe  

a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

 

b) Organizator zastrzega sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, 

przedłużenia, unieważnienia konkursu.  

 

c) Nagrody muszą być odebrane do końca marca 2019 roku.  

 

d) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną 

wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować 

będą osoby pilnujące przestrzegania postanowień Regulaminu.  

 



e) Niniejszy Regulamin dostępny jest w Katedrze Białorutenistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego ul Szturmowa 4, Warszawa oraz na stronie internetowej: 

http://kb.uw.edu.pl/start.  

 

f) Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne 

zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.  

 

g) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Realizator lub Jury Dyktanda 

Białoruskiego na UW. 


