
Dyktando z języka rosyjskiego 

w ramach 12. Festiwalu „Sputnik nad Polską” 

 
REGULAMIN 

 
Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) został opracowany dla zapewnienia 
prawidłowej organizacji konkursu pn. „Dyktando z języka rosyjskiego w ramach 
12. Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”. 

 
§1 

ORGANIZATORZY 
 

1. Organizatorami Dyktanda są Fundacja „Wspieram”, Rosyjskie Centrum Nauki 
i Kultury w Warszawie, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW. 

 
§2 

UCZESTNICY 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.  
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, 

pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
3. W dyktandzie mogą wziąć udział jedynie osoby, dla których język rosyjski nie jest 

językiem ojczystym lub nie jest jednym z języków urzędowych w kraju pochodzenia 
Uczestnika. 

4. Udział w Dyktandzie jest bezpłatny. 
5. Tekst dyktanda do czasu jego przeczytania jest chroniony tajemnicą.  
 

§3 
JURY 

 
1. Nad przebiegiem Dyktanda czuwa Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele 

Organizatorów. 
2. Członkowie Jury zajmują się przede wszystkim:  

- wybraniem i opracowaniem tekstu Dyktanda 
- prawidłowym przebiegiem Dyktanda 
- sprawdzeniem Dyktanda oraz ogłoszeniem listy jego zwycięzców 

3. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda Uczestnika, który naruszył 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny 
poszczególnych prac. 

 
§4 

PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Konkurs odbędzie się 13 listopada 2018 r. w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury 
w Warszawie, ul. Belwederska 25 o godz. 17.00. 



2. Uczestnicy powinni przybyć na miejsce min. 15 minut przed rozpoczęciem 
Dyktanda w celu odnotowania swojego uczestnictwa. 

3. Podczas pisania tekstu dyktanda Uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych 
pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed 
zebraniem prac, korzystać z żadnych urządzeń elektronicznych ani słowników. 

4. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. 
5. Jeżeli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie 

można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą 
błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania miejsc 
równorzędnych. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę 
błędów. 

6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
7. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora.  

8. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o zwycięstwie drogą elektroniczną oraz 
telefoniczną. 

 
§5 

NAGRODY 
 

1. Zwycięzcy konkursu oraz laureaci otrzymają nagrody książkowe 
 
 

§6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni  

postanowień niniejszego Regulaminu. 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo  do zmian w treści niniejszego Regulaminu. 
2. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu. 
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych 
Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) jest 
Fundacja Wspieram z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są w celu 
przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec 
Uczestników. 

4. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego 
w związku z Konkursem, w celu promocji i dokumentacji.  

5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.  

6. O wszelkich spornych sprawach decydować będzie Organizator i Jury Konkursu. 


