
 
 

Regulamin I Dyktanda Uniwersytetu Warszawskiego 
 

§ 1 Główne założenia 

 

1. Organizatorem I Dyktanda Uniwersytetu Warszawskiego jest Obserwatorium Językowe Uniwersytetu 
Warszawskiego działające jako sekcja Centrum Współpracy i Dialogu UW.  

2. Celem Dyktanda jest edukacja społeczności UW i promowanie poprawności językowej.  

 

§ 2 Zasady uczestnictwa 

 

1. W Dyktandzie mogą uczestniczyć wyłącznie obecni studenci, doktoranci oraz pracownicy UW – z wyjątkiem 
studentów i absolwentów kierunku filologia polska (na którejkolwiek uczelni).  

2. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie jest wcześniejsze zapisanie się w wyznaczonym terminie  
(od 17.11.2020 r. od godz. 08.00 do 23.11.2020 r. do godz. 23.59) przez formularz rejestracyjny 
umieszczony na stronie https://nowewyrazy.uw.edu.pl/dyktando.html.  

3. Podczas zapisów każdy uczestnik podaje swój uniwersytecki adres e-mailowy (na przykład ……@uw.edu.pl, 
……@student.uw.edu.pl, ……@psych.uw.edu.pl, ……@adm.uw.edu.pl) i z tego adresu wysyła tekst 
dyktanda. Prace wysłane z innych adresów nie biorą udziału w konkursie.  

4. Udział w Dyktandzie jest bezpłatny.  

  

§ 3 Jury 

 

1. Nad przebiegiem Dyktanda czuwa jury w składzie: dr hab. Katarzyna Kłosińska (przewodnicząca jury, 
kierownik Obserwatorium Językowego UW), dr Agata Hącia, dr Jarosław Łachnik, dr Barbara Pędzich 
(członkowie zespołu OJ UW), mgr Mateusz Adamczyk, mgr Dagmara Banasiak, mgr Kaja Kiełpińska 
(doktoranci na Wydziale Polonistyki UW).  

2. Członkowie jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, dbaniem o właściwy 
przebieg konkursu, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego regulaminu 
oraz rozstrzyganiem kwestii spornych związanych z przebiegiem Dyktanda.  

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. Członkowie jury 
nie mogą zostać uczestnikami konkursu.  

 

§ 4 Przebieg konkursu 

 

1. Dyktando rozpocznie się 26 listopada 2020 r. o godz. 15.00.  

2. Dyktando odbędzie się w formie transmisji online na YouTube i potrwa maksymalnie 1,5 godziny. Uczestnicy 
otrzymają link do transmisji najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem Dyktanda.  

3. Tekst dyktanda uczestnicy przyślą w formie e-maila na adres dyktando@uw.edu.pl. E-mail z tekstem 
dyktanda musi zostać wysłany w momencie ogłoszenia końca dyktanda przez prowadzącą, na hasło 
„wyślij”. W temacie e-maila z tekstem dyktanda każdy uczestnik pisze: „Dyktando 2020 + swoje imię  
i nazwisko” (na przykład „Dyktando 2020 Jan Kowalski”).  

4. Ocenie będą podlegać wyłącznie prace, które trafią do skrzynki odbiorczej konta dyktando@uw.edu.pl  
w ciągu 3 minut od ogłoszenia końca dyktanda.  



 
 
5. W zapisywanym tekście nie wolno używać samych wielkich liter (wersalików) ani samych małych liter. 

Należy stosować rozróżnienie na małe i wielkie litery zgodne z zasadami pisowni.  

6. Sprawdzana jest poprawność ortograficzna, przy czym poprawność interpunkcyjna będzie miała charakter 
rozstrzygający w wypadku prac konkurujących o zwycięstwo.  

7. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym 
słowników ortograficznych) ani porozumiewać się między sobą.  

8. O zwycięstwie w Dyktandzie zadecyduje liczba błędów popełnionych przez uczestników konkursu. Jeśli  
na podstawie przysłanych prac nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac  
z tą samą liczbą błędów), jury zastrzega sobie prawo do przyznania zwycięstwa ex aequo.  

9. Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu błędów, do którego sprawdzane będą prace 
uczestników.  

10. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy napisanej niezgodnie z zasadami określonymi  
w regulaminie.  

11. Tekst dyktanda jest opracowany na podstawie zasad zawartych w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN 
z zasadami pisowni i interpunkcji” pod red. E. Polańskiego, wyd. IV, dodruk poprawiony, Warszawa 2017 
(wersja online dostępna na www.sjp.pwn.pl).  

12. Ogłoszenie wyników Dyktanda nastąpi 3 grudnia 2020 r. o godz. 15.00 podczas spotkania online oraz na 
stronie https://nowewyrazy.uw.edu.pl/dyktando.html. 

 

§ 5 Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie 
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można kontaktować się: listownie: Uniwersytet 
Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę 
organizacyjną, do której kierowana jest korespondencja); telefonicznie: 22 55 20 000.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się mailowo pod 
adresem: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych 
spraw, jak np. udzielanie informacji nt. dyktanda, przyjmowanie maili z dyktandem, rozpatrywanie skargi i 
wniosków dotyczących dyktanda, itp.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i udziału w dyktandzie.  

4. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO1). Po zakończeniu konkursu dane osobowe uczestników będą przetwarzane  
w celach archiwalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest 
m.in. ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym czasie m.in. wysyłając wiadomość  
e-mail na adres: katarzyna.klosinska@uw.edu.pl. Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

6. W przypadku osób, których prace zostaną nagrodzone, dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, mogą 
zostać opublikowane na stronie internetowej administratora.  

7. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego  
w ustępie 3 tj. przez okres rejestracji i udziału w dyktandzie, dane zwycięzców przez okres publikacji na 
stronach internetowych.  

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) 



 
 
8. Dostęp do danych osobowych uczestników będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy 

Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanym 
dyktandem.  

9. Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym Administrator zleci wykonanie określonych 
czynności w związku z konkursem, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.  

10. Dane osobowe uczestników mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit  
dla edukacji firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych) w jej centrach przetwarzania danych2.  

11. Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO,  
tj. prawo do:  

dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;  

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);  

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;  

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

12. Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych skutkuje brakiem 
możliwości wzięcia udziału w konkursie.  

 

§ 6 Nagrody 

 

1. Autor najlepszej pracy otrzyma statuetkę, dyplom i tytuł Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii 2020. Autorzy 
prac: drugiej i trzeciej otrzymają statuetkę, dyplom i tytuł Uniwersyteckiego Wicemistrza Ortografii 2020.  

2. Pozostali uczestnicy Dyktanda otrzymują dyplomy potwierdzające uczestnictwo w konkursie. 

 

 

                                                           
2 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html  
 


