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1. Organizatorem Konkursu Ortograficznego o „Pióro Burmistrza” jest
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Koło w Skokach oraz
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty
w Skokach.
2. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
Tadeusza Kłosa.
3. Konkurs ma charakter otwarty: mogą brać w nim udział wszyscy
zainteresowani, ale przede wszystkim aktualni, byli i przyszli mieszkańcy
Miasta i Gminy Skoki.
4. Uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w rywalizacji indywidualnej
lub drużynowej.
5. Uczestnicy konkursu indywidualnego w zależności od wieku, piszą
dyktando w trzech kategoriach o zróżnicowanym stopniu trudności:
 1. kategoria – szkoła podstawowa
 2. kategoria – gimnazjum
 3. kategoria – uczniowie szkół średnich i dorośli
6. Zaleca się, aby uczestnicy konkursu indywidualnego, będący uczniami
szkół podstawowych i gimnazjów wzięli
udział w eliminacjach
szkolnych organizowanych w szkołach. Zwycięzcy tych eliminacji
przechodzą do finału. Uczniowie szkół średnich i dorośli piszą tylko
dyktando finałowe.
7. W rywalizacji drużynowej biorą udział 2-5 osobowe zespoły
reprezentujące instytucje, zakłady pracy, organizacje i stowarzyszenia.
Mile widziane będę spontanicznie zorganizowane w tym celu grupy
rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie, sąsiedzkie, itp. Dyktando pisze
jedna wyznaczona przez grupę osoba. Wszyscy członkowie zespołu mają
prawo konsultować ze sobą pisownię wyrazów występujących
w dyktandzie.
8. Autorem dyktand jest...

9. Wszystkie prace są kodowane. Komisja konkursowa po sprawdzeniu
testów konkursowych rozkodowuje tylko prace z najmniejszą ilością
błędów ortograficznych. W przypadku równej ilości tych błędów,
o zwycięstwie decydować będzie ilość błędów interpunkcyjnych.
10.W konkursie nie mogą brać udziału nauczyciele języka polskiego
oraz studenci polonistyki, a także najbliżsi członkowie rodzin osób
organizujących konkurs.
11.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowy dyplom. Zwycięzcy
indywidualni (w trzech kategoriach) uhonorowani zostaną nagrodą
rzeczową - „Piórem Burmistrza”. Trzy zwycięskie drużyny otrzymają
nagrody rzeczowe.
12.Ochrona danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia na konkurs:
a) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zobowiązania
jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty
w Skokach z siedzibą pod adresem: 62-085 Skoki, ul. Rogozińska 1B.
b) Dane osobowe, o których mowa w pkt. 12 oraz wizerunek uczestnika,
przetwarzane są przez Bibliotekę w celach: przeprowadzenia konkursu
(w tym ogłoszenia zwycięzców); promocji wydarzenia i Biblioteki
w lokalnej prasie, na stronie www.bibliotekaskoki.pl, fanpage’u
Biblioteki oraz w e-galerii znajdującej się w siedzibie Biblioteki;
przedstawiania oferty marketingowej telefonicznie, pocztą tradycyjną
lub elektroniczną.
c) Dane osobowe, o których mowa w pkt. 12, przetwarzane przez Bibliotekę,
nie są i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt
6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922). Użytkownikom Biblioteki i/lub jego
prawnym opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich
poprawiania oraz usunięcia.
d) Okres przechowywania danych, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
obejmuje okres 25 lat.

