
 

 

Regulamin konkursu 

„Dyktando w języku angielskim” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Organizatorem konkursu „Dyktando w języku angielskim”, zwanego w dalszej części 

dokumentu Konkursem jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu przy  

ul. Kilińskiego 43, w dalszych postanowieniach Regulaminu zwana Organizatorem.  

2. Celem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży znajomości języka angielskiego  

i zachęta do systematycznego podnoszenia kwalifikacji językowych przez Uczestników 

Konkursu. 

3. Konkurs odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. (początek Konkursu – godz. 9.30).  

 

Rozdział II 

Zgłoszenia konkursowe 

§2 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego 

obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Zgłoszeń konkursowych dokonują dyrektorzy szkół, których uczniowie zadeklarowali 

chęć uczestnictwa w Konkursie, rodzice (opiekunowie prawni) Uczestników, a także 

sami uczniowie. 

3. Zgłoszenie następuje przez wypełnienie formularza aplikacyjnego, dostępnego  

na stronie internetowej Konkursu. W razie zgłoszenia udziału przez ucznia obowiązany 

jest on przedłożyć Organizatorowi pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych)  

na udział w Konkursie.  

4. Każde zgłoszenie dokonane przez dyrektora szkoły może obejmować dowolną liczbę 

uczniów. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy Uczestników przed 

upływem terminu na dokonywanie zgłoszeń. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatora ani członkowie 

ich rodzin. 

§3 

1. Zgłoszenia, o którym mowa w §2 ust. 2 i 3, należy dokonać do dnia 23 maja 2018 r. 

2. Od każdej osoby zgłoszonej do udziału w Konkursie Organizator pobiera opłatę 

rejestracyjną w wysokości 10 zł brutto.  

3. Opłatę rejestracyjną należy wnieść na rachunek bankowy Organizatora w ING Banku 

Śląskim S. A. Oddział II w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932. 

4. Opłatę rejestracyjną można uiścić również w Punkcie Rozliczeń w siedzibie 

Organizatora (I p., pok. 103) – najpóźniej w dniu Konkursu, przed jego rozpoczęciem. 

 



 

 

5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej  

(a także – w przypadku uczniów samodzielnie zgłaszających swoje uczestnictwo  

– pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych w formie zeskanowanego dokumentu 

z widocznym i wyraźnym własnoręcznym podpisem ustawowego przedstawiciela)  

- należy przesłać na adres e-mailowy: andrzej.stanek@humanitas.edu.pl.  

6. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, a także kosztów ewentualnego noclegu  

i wyżywienia poniesionych przez Uczestników. 

 

Rozdział III 

Komisja konkursowa 

§4 

1. Dla zapewnienia sprawnej organizacji i prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator 

powołuje komisję konkursową, w dalszych postanowieniach zwaną Komisją. 

2. Komisja liczy 6 członków, powołanych spośród pracowników Instytutu Filologii 

Wyższej Szkoły Humanitas. 

§5 

1. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

a) opracowanie tekstu, który w formie dyktanda będą pisać Uczestnicy Konkursu, 

b) zapewnienie, by przed rozpoczęciem Konkursu opracowane przez Komisję 

dyktando nie było dostępne dla osób trzecich, 

c) zapewnienie prawidłowego przebiegu Konkursu, 

d) sprawdzenie prac wszystkich Uczestników Konkursu, 

e) ustalenie wyników i Laureatów Konkursu. 

2. Po zakończeniu Konkursu Komisja ulega rozwiązaniu. 

 

Rozdział IV 

Zasady i przebieg Konkursu 

§6 

1. Każdy z Uczestników Konkursu zobowiązany jest do w pełni samodzielnego napisania 

dyktanda. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia obowiązku, o którym mowa  

w ust. 1, Uczestnik traci prawo dalszego udziału w Konkursie, a jego praca nie podlega 

sprawdzeniu. 

§7 

W trakcie Konkursu na Sali mogą przebywać, poza członkami Komisji, wyłącznie 

osoby upoważnione przez Organizatora. 

§8 

1. Tekst dyktanda odczytuje Uczestnikom wyznaczony członek Komisji. 

2. Uczestnicy piszą tekst dyktanda w języku angielskim. 
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3. Po zakończeniu pisania Uczestnicy nie mogą dokonywać żadnych poprawek, 

uzupełnień itp. zapisanego tekstu. Naruszenie tego zakazu, stwierdzone przez Komisję, 

jest równoznaczne z pozbawieniem Uczestnika prawa do dalszego udziału w Konkursie, 

a jego praca nie podlega sprawdzeniu.  

4. Po zakończeniu dyktanda prace Uczestników zostają przekazane Komisji w celu ich 

sprawdzenia i wyłonienia Laureatów, zajmujących odpowiednio I, II i III miejsce. 

5. W przypadku, gdy Laureaci uzyskali tę samą liczbę punktów, Komisja zarządza 

przeprowadzenie dodatkowej konkurencji w postaci tzw. spelling competition, 

polegającej na prawidłowym zapisywaniu przez każdego z Laureatów słów 

dyktowanych przez członków Komisji aż do momentu popełnienia błędu przez jednego 

z nich.  

6. Dyktanda nie podlegają zwrotowi Uczestnikom. Komisja przechowuje dyktanda przez 

okres 1 roku od dnia zakończenia Konkursu. Po upływie tego okresu dyktanda 

podlegają zniszczeniu.  

 

Rozdział V 

Nagrody 

§9 

1. Laureat, który zajął w Konkursie I miejsce, otrzymuje od Organizatora nagrodę  

w postaci 600,00 PLN oraz Złoty Indeks uprawniający do podjęcia bezpłatnych studiów 

w Wyższej Szkole Humanitas na kierunku filologia angielska lub zarządzanie w języku 

angielskim oraz nagrody rzeczowe od sponsorów konkursu. Złoty indeks jest ważny  

do dnia 30 października 2021 roku. 

2. Laureat, który zajął w Konkursie II miejsce, otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 

400,00 PLN oraz nagrody rzeczowe od sponsorów konkursu. 

3. Laureat, który zajął w Konkursie III miejsce, otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 

200,00 PLN oraz nagrody rzeczowe od sponsorów konkursu. 

 

§10 

1. Laureaci, o których mowa w §9, otrzymują również dyplomy i zaświadczenia 

potwierdzające udział i wygraną w Konkursie. 

2. Szkoła, której uczeń został Laureatem I miejsca w Konkursie, otrzymuje  

od Organizatora pisemne podziękowanie i nagrodę dodatkową w postaci zestawu 

książek do biblioteki szkolnej. 

3. Nauczyciel lub nauczyciele, przygotowujący ucznia – Laureata I miejsca do udziału  

w Konkursie otrzymują od Organizatora stosowne zaświadczenia oraz promocyjny bon 

edukacyjny uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych lub szkoleń w Wyższej 

Szkole Humanitas. 

 

Rozdział VI 

Ochrona danych osobowych Uczestników Konkursu i ochrona wizerunku Laureatów 



 

 

§11 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Wyższa 

Szkoła Humanitas w Sosnowcu. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników jest wyłącznie: prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, z tym, że dane osobowe Laureatów (wyłącznie imię  

i nazwisko) mogą być przez Organizatora dodatkowo przetwarzane poprzez podanie  

do publicznej wiadomości na stronie internetowej Konkursu ich imion i nazwisk. 

3. Dane osobowe Laureatów i pozostałych Uczestników mogą być przez Organizatora 

przetwarzane w sposób określony w ust. 2 wyłącznie przez okres 1 roku od dnia 

zakończenia Konkursu. 

4. Uczestnicy Konkursu oraz jego Laureaci w związku z przetwarzaniem przez 

Organizatora danych osobowych mają prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osoby, której dotyczą, 

b) żądania sprostowania danych osobowych, 

c) żądania usunięcia danych, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

g) wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych 

w przypadku, gdy przetwarzanie danych Uczestnika narusza przepisy 

obowiązującego prawa. 

 

§12 

1. Uczestnicy Konkursu, którzy w dniu 30 maja 2018 r. mają ukończony 16 rok życia, 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych samodzielnie. 

2. W imieniu Uczestników, którzy w dniu 30 maja 2018 r. nie mają ukończonego 16 roku 

życia, zgody udzielają ustawowi przedstawiciele (rodzice lub opiekunowie prawni). 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 podpisują oświadczenie o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu. 

 

§13 

1. Pełnoletni Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich 

wizerunku poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Konkursu i na materiałach 

reklamowych i promocyjnych. 

2. Organizator ma prawo wykorzystywania wizerunku Laureatów w sposób określony  

w ust. 1 przez okres 1 roku licząc od dnia zakończenia Konkursu. 

3. Szczegółowe zasady wykorzystywania wizerunku Laureatów określone zostaną  

w odrębnej umowie zawartej w tym przedmiocie pomiędzy Organizatorem a każdym  

z Laureatów.  

4. W imieniu Laureatów, którzy w dniu zawarcia umowy o wykorzystanie wizerunku nie 

ukończyli 18 roku życia, umowę zawierają ich ustawowi przedstawiciele (rodzice lub 

opiekunowie prawni). 

 


