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„Język jest sposobem istnienia, a zwłaszcza naszego bycia  

z innymi i dla innych”  
Jerzy Bralczyk  

 
W roku szkolnym 2017/2018  organizujemy siedemnastą edycję „Miejskiego Konkursu 

Ortograficznego”.  
Pragniemy stworzyć dzieciom możliwość prezentacji własnych talentów, konfrontacji 

osiągnięć z rówieśnikami, dajemy im szansę przeżycia sukcesu indywidualnego, co 
motywuje do dalszej pracy nad ortografią.  

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu, z uprzejmą prośbą o jego 
rozpropagowanie wśród nauczycieli klas III.  

 
Gorąco zapraszamy uczniów klas III 

do udziału w „XVII Miejskim Konkursie Ortograficznym” 
 

Regulamin konkursu:  
 

I. Konkurs przebiega w dwóch etapach:  
1. Etap szkolny – wyłonienie Mistrza Ortografii klas trzecich danej szkoły (w szkolnych 
eliminacjach należy wyłonić jednego ucznia);   
 

2. Etap miejski zostanie przeprowadzony 21 kwietnia 2018r. o godzinie 1000 w Szkole 
Podstawowej nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I 18, sala 102.  

II. Zgłoszenie ucznia do konkursu należy przesłać do 30 marca 2018r.  
III. Tekst dyktanda do etapu miejskiego zostanie ułożony przez pracownika CEN  

w Białymstoku.  
IV. Uczeń, który najlepiej napisze dyktando, otrzyma dyplom „Mistrza Ortografii” klas 

trzecich oraz nagrodę rzeczową.  
V. Laureaci II i III miejsca zostaną wyłonieni na podstawie liczby popełnionych błędów  

i wyróżnieni dyplomami oraz nagrodami. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy 
uczestnictwa.  

VI. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 21 kwietnia 2018r. (w tym samym dniu, 
w którym uczniowie będą pisali dyktando) o godzinie 1300 (hol szkolny – parter).  

VII. Komisja konkursowa: Zofia Strzałkowska – SP nr 1, Joanna Gaińska-Purta – SP nr 6,  
Bożena Topczewska – SP nr 11, Ewa Mieleszkiewicz –SP nr 2, Iwona Tylman–SSP nr 3.  

VIII. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego 
Regulaminu i go akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
i wizerunku na potrzeby Konkursu. Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony załącznik 
należy dostarczyć Organizatorowi w dniu konkursu. Uczeń, którego rodzice/opiekunowie 
nie wyrazili zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania 
wizerunku do celów konkursu nie może uczestniczyć w konkursie. 

 
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 

Ewa Popławska, Beata Małgorzata Purta  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 

im. Mieszka I 

w Białymstoku 

https://sp19bialystok.edupage.org/


 
 
 
 
 
 
 
Zgłoszenia ucznia dokonujemy pocztą elektroniczną na adres: ortografia.sp19@gmail.com 
 
w temacie wpisując: MKO zgłoszenie ucznia.  
 
Prosimy podać:  

- imię i nazwisko uczestnika, klasę,  

- nazwę szkoły,  

- imię i nazwisko nauczyciela uczącego ucznia. 

 
Regulamin konkursu dostępny będzie również na stronie internetowej szkoły 
https://sp19bialystok.edupage.org/ 
 

mailto:ortografia.sp19@gmail.com
https://sp19bialystok.edupage.org/
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu konkursu  

 
OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM  

I AKCEPTACJĄ JEGO ZAPISÓW 

 
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 

W związku z przystąpieniem do XVII Miejskiego Konkursu Ortograficznego ja, niżej podpisany 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku. Zakres danych obejmuje podaniem 

imienia, nazwiska i nazwy szkoły do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu  

…………………………………………………...………………………………………….…..,  

                                                        Imię, nazwisko uczestnika konkursu 

ucznia klasy …………. Szkoły …………………………………… w ………………...……., 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. 

poz. 922). 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia go 

jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie.  

 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych 

osobowych, i miejsca nauki uczestnika konkursu, wykonanych fotografii i opisu przedsięwzięcia w  

publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku. Niniejsza 

zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,  

a w szczególności na liście zwycięzców konkursu ogłoszonej na stronie internetowej szkoły, 

3) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

5) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję jego zapisy.  

 

…………………………………..   ……………………………………….. 

                       (data)                             podpis składającego oświadczenie * 

  

 
* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika  

https://sp19bialystok.edupage.org/
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/

