
        REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

 

1. Organizator konkursu: 

Organizatorami konkursu jest Urząd Gminy w Świdnicy i Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy. 

2. Miejsce i czas konkursu: 

Konkurs odbędzie się online, poprzez udział w spotkaniu Google Meet dnia 19.02.2021r. o godz. 

17.00.  

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Świdnica. Udział w konkursie może wziąć 20 osób, 

decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu konkursu treść dyktanda zostanie udostępniona 

wszystkim mieszkańcom gminy Świdnica na profilu fb Gmina Świdnica Lubuskie i fb Gminny Ośrodek 

Kultury w Świdnicy. 

4. Zgłoszenie udziału w konkursie: 

Do udziału w konkursie należy zgłosić się telefonicznie pod nr 68 327 31 15 wew. 144 w dniach od 15 

do 18 lutego br.  w godzinach pracy urzędu gminy. Każdy uczestnik musi podać imię, nazwisko, wiek, 

numer telefonu i adres mailowy (google).   

5. Zasady udziału w konkursie: 

Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać konto google, na które pół godziny przed rozpoczęciem 

konkursu zostanie wysłane zaproszenie.  

Treść będzie dyktowana przez prowadzącego. Po każdym przeczytanym fragmencie, nastąpi chwila 

ciszy, w której uczestnicy będą mogli dany fragment zapisać. Po zakończeniu dyktowania, prowadzący 

jeszcze raz przeczyta całą treść. 

Dyktando należy napisać odręcznie, długopisem, czytelnym pismem, w przedziale czasowym 

podanym przez Organizatora na początku spotkania. Przystępując do dyktanda należy mieć włączoną 

kamerę w komputerze i wyłączony głośnik. Dyktando należy podpisać czytelnie na pierwszej stronie 

Po zakończeniu konkursu, w ciągu 3 min należy przesłać wyraźne zdjęcie napisanego dyktanda na nr 

tel. 602 727 080 lub mail konkursgminny@swidnica.zgora.pl.   

6. Ochrona danych: 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację nazwisk oraz wizerunku 

osób biorących udział w konkursie na stronie internetowej oraz profilu Facebook Urzędu Gminy w 

Świdnicy oraz w prasie lokalnej i innych publikacjach. 

7. Ocena prac i wyniki konkursu: 

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Wyniki ogłoszone zostaną w poniedziałek 

22 lutego br. na profilu fb Gminy Świdnica Lubuskie i Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy. 

8. Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody – książki oraz upominki gminne. 

mailto:konkursgminny@swidnica.zgora.pl


Nagrody będzie można odebrać osobiście po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem urzędu 

pod nr tel. 68 327 31 15, wew. 144. Nagrody będzie można odbierać do końca lutego br.   

9. Kontakt: 

Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować do Urzędu Gminy w Świdnicy nr tel. 68 327 33 15 

wew. 144, e-mail: konkursgminny@swidnica.zgora.pl. 
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