Regulamin dyktanda mikołajkowego
Zasady ogólne:
1. Przedmiotem regulaminu jest dyktando mikołajkowe, zwane później „dyktandem”, które
odbędzie się 10 grudnia 2014 roku o godz. 1515 w auli A3 na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173 w Łodzi.
2. Organizatorem dyktanda jest Koło Naukowe Językoznawców, działające przy Katedrze
Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Patronat nad dyktandem objęło Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Zadaniem organizatora jest opracowanie dyktanda, czuwanie nad jego przebiegiem,
sprawdzenie prac Uczestników oraz wyłonienie zwycięzców.
4. Uczestnikiem dyktanda jest każda osoba, która w wyżej wymienionym terminie przyjdzie
do wyznaczonej sali (aula A3), napisze, a następnie odda organizatorowi podpisany tekst
dyktanda. Uczestnikami mogą być studenci I, II i III stopnia studiów na Wydziale
Filologicznym UŁ oraz pracownicy Wydziału. W dyktandzie nie mogą wziąć udziału
członkowie Koła Naukowego Językoznawców.
5. Organizator gwarantuje miejsca siedzące pierwszym 135 osobom, które przyjdą
w wyznaczonym terminie do auli A3.
Zasady szczegółowe uczestnictwa:
1. Uczestnicy piszą dyktando odręcznie, długopisem lub piórem, na przeznaczonych do tego
kartkach przygotowanych przez organizatora.
2. Uczestnicy podają w przeznaczonym do tego celu miejscu swoje imię i nazwisko, adres
e-mail, a także zaznaczają kategorię uczestnika: pracownik/student.
3. Podczas pisania tekstu dyktanda Uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy
naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać
z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów,
smartfonów, tabletów itp.) oraz słowników.
4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami.
5. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków
interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Gdy np. w wyrazach
złożonych znak łącznika przypada na koniec wersu, należy go powtórzyć na początku
następnej linii.

7. Liczebniki należy zapisywać słownie.
8. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie
powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również
w poprawkach nie wolno używać wersalików.

Nagrody:
1. Organizatorzy przewidują nagrody książkowe.
2. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach. W kategorii „Pracownicy” przewidywana
jest jedna nagroda dla osoby, która najlepiej napisała dyktando, a w grupie „Studenci”
nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.
3. Podane do publicznej wiadomości zostaną wyłącznie nazwiska zwycięzców. Osoby
nagrodzone będą poinformowane o zwycięstwie drogą e-mailową. Lista laureatów zostanie
opublikowana na stronie internetowej Katedry Współczesnego Języka Polskiego oraz na
fanpage’u Koła Naukowe Językoznawców 17 grudnia 2014 roku.
4. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia 2014 roku o godz. 17:00 na spotkaniu
Koła Naukowego Językoznawców. Nagrody wręczą Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
prof. UŁ dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Opiekun Koła Naukowego Językoznawców
dr Bartłomiej Cieśla oraz członkowie Koła.
5. Wszelkie pytania, w tym także o możliwość wglądu do swojej pracy, prosimy kierować na
adres e-mail: knj.lodz@gmail.com.

