
V Dyktando Sopockie – Regulamin 

 

1. Założenia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa 

w konkursie V Dyktanda Sopockiego, zwanego dalej „Konkursem” oraz tryb 
przeprowadzenia Konkursu.  

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie im. Józefa 
Wybickiego mieszcząca się przy ulicy Jakuba Goyki 1, 81-715 Sopot, NIP: 585-11-21-
031, REGON: 000-28-09-40 

3. Celem V Dyktanda Sopockiego jest uczczenie Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego oraz promowanie poprawności językowej.  

4. Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie im. Józefa Wybickiego, zwana dalej 
„Organizatorem”, zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  

5. Regulamin konkursu będzie dostępny do wglądu w Bibliotece Sopockiej, w filii 
Sopoteka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 81-704 Sopot.  
 

2. Zasady uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby w dowolnym wieku, jednak Organizator będzie 
oceniał teksty według takich samych kryteriów niezależnie od wieku uczestnika.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.  
3. Zwycięzca Konkursu oraz osoby, które zajęły drugie oraz trzecie miejsce w Konkursie, 

otrzymają nagrody przewidziane w Regulaminie.  
4. Konkurs jest przeprowadzany w terminie 21 lutego i rozpocznie się o godzinie 17:00.  
5. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 21 lutego po spotkaniu autorskim z Grzegorzem 

Kasdepkem, które odbędzie się 21 lutego o godzinie 18:00. 
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 09, poz. 1540). 
 

3. Zasady Konkursu 
 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
2. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu. 
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać zapisu pod adresem email: 

sopoteka@mbp.sopot.pl, przesyłając na niego swoje imię i nazwisko oraz numer 



telefonu. Zapisu dokonać należy nie później niż do dnia 20 lutego 2023 roku do godziny 
23:59. 

4. Ocenie będą podlegać wyłącznie prace wypełnione stacjonarnie w czasie trwania 
Konkursu przez osoby, które dokonały wcześniejszego zapisu i znalazły się na liście 
uczestników Konkursu.  

5. W Konkursie jako główne kryteria oceny brane pod uwagę są: poprawność 
ortograficzna oraz interpunkcyjna zapisanego tekstu.  

6. O zwycięstwie w V Dyktandzie Sopockim decyduje liczba popełnionych w tekście 
błędów. Dyktando wygrywa osoba, która popełniła ich najmniej. Pozostałe dwa miejsca 
na podium zajmują kolejne osoby, które popełniły najmniejszą liczbę błędów. 

7. Podczas trwania Konkursu uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy 
naukowych oraz konsultować się z innymi uczestnikami bądź osobami niebiorącymi 
udziału w Konkursie.  

8. W razie uzasadnionego podejrzenia o korzystaniu z pomocy osób trzecich, Internetu lub 
pomocy naukowych, Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika. 

9. Tekst V Dyktanda Sopockiego został opracowany przez dr Joannę Ginter. 
10. Organizator przyjmuje reklamacje wyłącznie złożone w formie pisemnej, wysłane na 

adres Sopoteka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 81-704 Sopot w terminie dwóch tygodni 
od zakończenia Konkursu. Organizator ma trzydzieści dni na rozpatrzenie reklamacji. 

 

4. Przebieg Konkursu 

1.  Konkurs składa się z jednego etapu. Aby wziąć udział w Konkursie należy stawić się 
w Sopotece, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 81-704 Sopot, dnia 21 lutego 2023, nie później 
niż do godziny 16:50. O 17:00 rozpocznie się Dyktando. 

2. Organizator zapewnia uczestnikom materiały niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie – długopisy, papier oraz podkładki pod papier. 

3. Przed rozpoczęciem konkursu tekst V Dyktanda Sopockiego zostanie odczytany na głos 
w całości.  

4. Kolejne zdania będą odczytywane w całości, a następnie dyktowane będą fragmenty 
tekstu. Każdy fragment tekstu zostanie odczytany dwa razy. 

5. Po zakończeniu Konkursu tekst zostanie ponownie odczytany w całości. 
6. Tekst powinien zostać zapisany w sposób czytelny. Niemożliwe do odczytania słowa 

zostaną potraktowane jako błąd. 
7. Poprawki należy nanosić, skreślając cały dany wyraz lub znak interpunkcyjny. 
8. W zapisywanym tekście Dyktanda nie wolno używać samych wielkich liter ani samych 

małych liter. Należy stosować rozróżnienie wielkości liter, zgodnie z zasadami pisowni 
języka polskiego.  



9. Konkurs zakończy się najpóźniej o godzinie 18:00 dnia 21 lutego 2023. 
10. Po Dyktandzie nastąpi spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepkem, które rozpocznie 

się o godzinie 18:00.  
11. Wyniki V Dyktanda Sopockiego ogłoszone zostaną po zakończeniu spotkania 

autorskiego z Grzegorzem Kasdepkem.  
 

5. Nagrody 
 

1. Po zakończeniu Konkursu i sprawdzeniu tekstów przez osoby do tego wyznaczone 
(pracowników Biblioteki Sopockiej), spośród wszystkich uczestników zostaną 
wyłonieni zwycięzcy Konkursu. 

2. Nagrody otrzymają trzy pierwsze osoby, które popełniły najmniej błędów: 
 
• I miejsce: czytnik e-booków inkBOOK oraz  kubek i torba ze sklepu inspirowanego 

literaturą nadwyraz.pl  
• II miejsce: karta podarunkowa do księgarni Smak Słowa o wartości 300 zł oraz 

kubek oraz torba ze sklepu inspirowanego literaturą nadwyraz.pl  
• III miejsce: karta podarunkowa do księgarni Smak Słowa o wartości 200 zł oraz 

kubek i torba ze sklepu inspirowanego literaturą nadwyraz.pl 
 

3. Nagrody muszą zostać odebrane przez uczestników Konkursu osobiście. 
4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne przedmioty bądź ekwiwalent 

pieniężny. 
5. Każdy uczestnik Dyktanda otrzyma magnetyczną zakładkę do książek.   

 

 


