XI Ogólnopolskie Dyktando Prawnicze
o tytuł
Prawniczego Mistrza Ortografii
Wstęp
1. Organizatorem XI Ogólnopolskiego Dyktanda Prawniczego, zwanego dalej
„Dyktandem” jest Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i
Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego „Lingua Iuris”; zarejestrowane pod
numerem 465 w Wykazie Studenckich Organizacji Naukowych Uniwersytetu
Warszawskiego.
2. Dyktando odbywa się pod honorowym patronatem:
Prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia

Prof. dr. hab. Tomasza Giaro

Dziekana Wydziału Polonistyki

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji

3. Celem XI Ogólnopolskiego Dyktanda Prawniczego jest:
1) propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców Rzeczypospolitej
Polski, w szczególności wśród studentów;
2) sprawdzenie umiejętności pamięciowego pisania ze słuchu;
3) sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekście
pisanym.
4. Data i miejsce przeprowadzenia Dyktanda: 28 kwietnia 2017 r., podczas II Kongresu
języka prawnego i prawniczego (od godziny 10.00), Audytorium Starej Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.
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REGULAMIN

I. Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem wzięcia udziału w Dyktandzie jest zgłoszenie uczestnictwa w dniu
Dyktanda do momentu jego rozpoczęcia w miejscu rejestracji uczestników Konferencji
Naukowej.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Dyktanda. Uczestnik może wyrazić
w zgłoszeniu sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych.
3. Dyktando na zasadach konkursu zostanie przeprowadzone w jednej kategorii - OPEN.
Mogą w niej wziąć udział osoby, które nie ukończyły 28 roku życia lub są studentami
publicznej lub niepublicznej szkoły wyższej, niezależnie od wieku, trybu i formy
studiów, z wyłączeniem osób które w I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X
Ogólnopolskim Dyktandzie Prawniczym zajęły pierwsze miejsce.
4. W Dyktandzie poza Konkursem mogą wziąć udział wszyscy chętni. Ich prace zostaną
poddane ocenie, ale nie biorą udziału w Konkursie i nie przysługują im żadne nagrody.
5. Zwycięzca Dyktanda musi być obecny podczas ogłaszania wyników Dyktanda na sali,
w której odbywało się Dyktando.
II. Komisja Konkursowa Dyktanda
1. Nad przebiegiem Dyktanda czuwać będzie Komisja Konkursowa Dyktanda,
powołana przez organizatora.
2. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności prawidłowym przebiegiem
Dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego
Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Dyktandem sporów.
3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa
Dyktanda podejmie decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który dokonał
tychże naruszeń.
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III. Przebieg Dyktanda
1. Dyktando składać się będzie z jednego etapu.
2.

Podczas pisania Dyktanda nie wolno:
1) korzystać z żadnych pomocy naukowych,
2) porozumiewać się z innymi uczestnikami,
3) opuszczać sali przed zebraniem wszystkich prac,
4) korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, takich jak telefony
komórkowe, słowniki, laptopy itp.,
5) pisać dyktowanego tekstu drukowanymi literami.

3. Sprawdzenie prac nastąpi tego samego dnia.
4. Wręczenie nagród odbędzie się w tym samym dniu.
IV. Zasady oceny
1. Ocenie podlegają błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne.
2. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie
rozstrzygany na niekorzyść piszącego.
3. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również
w poprawkach nie jest dopuszczalne stosowanie drukowanych liter.
4. Jeżeli kilka prac napisanych będzie poprawnie, organizator zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia dogrywki, w celu wyłonienia jednej osoby – Prawniczego Mistrza
Ortografii.
5. O formie dogrywki zadecyduje Komisja Konkursowa Dyktanda. Dopuszcza się
pisanie nowego tekstu lub zadawanie pytań z zakresu ortografii.
6. Decyzje Komisji Konkursowej Dyktanda są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie ani żadna reklamacja.
7. Nagrodą dla Prawniczego Mistrza Ortografii jest zestaw książek.
V. Uwagi końcowe
1. Tekst Dyktanda zostanie opracowany przez językoznawcę z Uniwersytetu
Warszawskiego. Dyktando zostanie opracowane na podstawie obowiązujących zasad
pisowni i interpunkcji zawartych w słownikach ortograficznych PWN.
2. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy wyłącznie w dniu Dyktanda.
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3. Na życzenie każdy uczestnik Dyktanda może otrzymać imienne potwierdzenie
udziału w Dyktandzie z jego wynikiem. Imienne potwierdzenie zostanie wydane
tylko uczestnikowi do rąk własnych z zachowaniem poufności.
4. Uczestnikowi nie przysługuje wymiana ewentualnych nagród rzeczowych na
ekwiwalent pieniężny.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem
imienia i nazwiska tych osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę.
6. Zgłoszenie udziału w Dyktandzie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na
warunki niniejszego Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania w każdym czasie Dyktanda bez
podania przyczyny.
8. Niniejszy Regulamin oraz wyniki Dyktanda zostaną zamieszczone w Internecie pod
adresem: www.iuris.uw.edu.pl.
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