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REGULAMIN 

XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO  
„Miłość pisze się Jezus” 

 
          KONKURSOWI  PATRONUJE      ORGANIZATOR 
          Ksiądz Jacek Michalewski                   Miejski Dom Kultury w Radomsku 
             przy wsparciu Miasta Radomsko 

 
 

CELE KONKURSU: 

• Dbałość o czystość i piękno języka polskiego. 

• Propagowanie idei poprawnej pisowni. 

• Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii. 

• Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej. 

• Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych. 
 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
1. Konkurs jest imprezą otwartą. 

 
2. Konkurs odbędzie się  22.10.2021 r. o godz. 9.00  w Miejskim Domu Kultury  w Radomsku. 

 
3. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie przysyłając czytelnie i dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia 

(stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu) w terminie do 15.10.2021 r. na adres:  
Miejski Dom Kultury (ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie)  
lub drogą elektroniczną e-mail: konkursy@mdkradomsko.pl  
  

4. Do konkursu mogą przystąpić dzieci od 13 roku życia i osoby dorosłe 
-  zgłoszeń nieletnich dzieci dokonuje nauczyciel z danej szkoły 
- w przypadku nieletnich dzieci należy dołączyć oświadczenie opiekuna prawnego 
 

5. Konkurs odbędzie się w drodze 3-stopniowych eliminacji: 
  ETAP I – biorą w nim udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie    
                    10 osób z najmniejszą  ilością popełnionych błędów z pisania ze słuchu.* 
ETAP II – biorą w nim udział osoby zakwalifikowane z pierwszego etapu. Do eliminacji trzeciego etapu   
                    przechodzi 5 osób z najmniejszą ilością błędów. 

           ETAP III – biorą w nim udział laureaci etapu drugiego. Etap trzeci wyłoni zwycięzcę konkursu. 
 

6. Każdy etap dyktanda oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora. Z oceny prac sporządzony zostanie 
protokół, na podstawie którego Jury będzie kwalifikować osoby do następnego etapu. Decyzje Jury są 
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Jury ze swojego składu wybierze osobę, która będzie 
przewodniczyła obradom Jury. Obrady Jury są tajne. 
 

7. W przypadku małej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dyktanda w 
jednym etapie.  

 

8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe  ufundowane przez sponsorów.  
Pula nagród wyniesie 1.000 zł, natomiast dla wyróżnionych uczestników zostaną przyznane nagrody 
rzeczowe. 
 

9. Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Miejskim Domu Kultury w Radomsku: 
Dział Edukacji Artystycznej i Organizacji Imprez 
tel. 44 683 52 55 lub 501 019 310 
www.mdkradomsko.pl – zakładka: „konkursy”  

 
 
* pisanie ze słuchu polegało będzie na:  

1. głośnym przeczytaniu całego tekstu dyktanda, 
2. wyraźnym dyktowaniu kolejnych zdań, 
3. po napisaniu całego tekstu, ponownym przeczytaniu go przez lektora, umożliwiającym sprawdzenie przez 

uczestników konkursu.  
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, zwane dalej RODO) informujemy, że: 

▪ Administratorem danych osobowych uczestników XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego „Miłość pisze się 
Jezus” (zwanego dalej Konkursem) oraz w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodziców/opiekunów prawnych jest 
Miejski Dom Kultury w Radomsku, z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5, tel. 44 6832829, e-mail: 
administracja@mdkradomsko.pl   

▪ Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: 
pisemnie na adres siedziby administratora lub poprzez pocztę elektroniczną: iod@mdkradomsko.pl  

▪ W związku z organizacją oraz udokumentowaniem przebiegu Konkursu Administrator przetwarza następujące kategorie 
danych osobowych: imię i nazwisko uczestnika Konkursu, imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika Konkursu (jeśli 
uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia), wskazane przez uczestnika dane kontaktowe (adres zamieszkania/nr telefonu/ 
adres e-mail), szkoła do której uczęszcza uczestnik Konkursu (jeśli dotyczy), imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego 
uczestnika (jeśli dotyczy).  

▪ Dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich) przetwarzane są na 
podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu zapewnienia 
administratorowi możliwości organizacji i dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie na warunkach określonych w jego regulaminie   

▪ Ponadto w zakresie wyrażonej zgody administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe w postaci imienia i nazwiska 
oraz wizerunku uczestnika, a także szkoły, do której uczęszcza (jeśli dotyczy), poprzez podawanie ich do publicznej 
wiadomości w informacjach o Konkursie i jego uczestnikach, także w mediach tradycyjnych i za pośrednictwem Internetu, 
tj. strony internetowej Organizatorów Konkursu (Miejskiego Domu Kultury w Radomsku przy wsparciu Miasta 
Radomsko), szkoły do której uczęszcza uczestnik Konkursu oraz profilu Organizatorów Konkursu w mediach 
społecznościowych (Facebook), w celu upowszechniania informacji na temat Konkursu oraz promowania ich uczestników. 
W zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, dane osobowe mogą również być przetwarzane w celu 
właściwego rozliczenia Konkursu (przetwarzanie jest wówczas niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego). Dane 
mogą być także przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed 
roszczeniami związanymi z organizowanym Konkursem.  

▪ Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

▪ Odbiorcą danych osobowych będą: członkowie Jury, osoby obecne podczas uroczystości wręczenia nagród, a także osoby 
przeglądające informacje nt. Konkursu, w tym listę nagrodzonych osób opublikowanych na stronach internetowych 
Organizatorów Konkursu oraz szkół, do których uczęszczają uczestnicy Konkursu. Dane osobowe mogą być także 
udostępnione podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także 
podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, 
w szczególności w zakresie obsługi prawnej, obsługi IT, usług hostingowych. Administrator danych nie ma zamiaru 
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

▪ Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Konkursu, a także przez czas niezbędny dla celów 
archiwalnych, natomiast w zakresie jakim jest to niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami związanymi z Konkursem – do czasu przedawnienia tych roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na 
podstawie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

▪ Podanie danych osobowych na karcie zgłoszenia jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udział w Konkursie, co oznacza, 
że niewypełnienie karty zgłoszenia uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.  

▪ Osoba, której dane dotyczą ma prawo domagać się od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
otrzymania ich kopii. Może także żądać ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Jeżeli wystąpią okoliczności 
wskazane w art. 17 RODO – może żądać usunięcia swoich danych. 

▪ Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie 
uzasadnionego interesu lub w przypadku wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; w takiej sytuacji dane 
nie będą dalej przetwarzane, chyba, że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub wykaże, że jest to niezbędne 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

▪ Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO.  

▪ Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie 
profilowania. 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 


