REGULAMIN KONKURSU Z KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO
MEANDRY POLSZCZYZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
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§1
Organizatorzy
Organizatorem KONKURSU Z KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO (Konkurs) dla uczniów
szkół gimnazjalnych jest I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kołobrzegu,
zwane dalej Organizatorem Konkursu.
Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady uczestnictwa w Konkursie.
§2
Zakres materiału i forma
Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnej.
Zadanie uczestników Konkursu będzie polegało na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi w
tzw. zadaniach otwartych sprawdzających wiedzę z zakresu kultury języka polskiego ze
szczególnym uwzględnieniem znajomości fleksji, frazeologii oraz składni.
Zadania konkursowe zostaną opracowane na podstawie niżej podanej literatury:
1) Bralczyk J., Mówi się - Porady językowe profesora Bralczyka , Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2008;
2) Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. Markowski A., Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000;
3) Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, red. Bąba S. i Liberek J,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008;
4) Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów – Poradnik językowy dla każdego,
Wydawnictwo Szkolne PWN ParkEdukacja, Warszawa-Bielsko-Biała 2008.
§3
Cele

1.

Cele Konkursu:
a)rozpowszechnianie kultury języka polskiego;
b)zainspirowanie uczniów do dbania o poprawną polszczyznę;
c)kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania, gromadzenia i
porządkowania informacji z różnych źródeł;
d)zachęcanie uczniów do zabaw językowych i poszerzania zasobu słownictwa, a tym
samym horyzontów myślenia zgodnie z hasłem: "Granice mojego języka wyznaczają
granice mojego świata".

§4
Zasady uczestnictwa
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy wypełnią kartę
zgłoszenia (załącznik nr 1) i do poniedziałku 27 marca 2017 r. dostarczą ją
organizatorom w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
Dane adresowe:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika
ul. Łopuskiego 42-44
78-100 Kołobrzeg
z dopiskiem: MEANDRY POLSZCZYZNY
lub e-mail: a.rasztubowicz@lokopernik.pl
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w środę 29 marca 2017 r. w godz.12.00 – 13.00 w sali
nr 39 Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu.
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§5
Zasady przyznawania nagród
Wyboru laureatów Konkursu dokona Jury Konkursu (Jury), w skład którego wchodzą
polonistki ZSO im. M. Kopernika w Kołobrzegu.
Lista laureatów i wyróżnionych zostanie ogłoszona na stronie www.lokopernik.pl do dnia
10 kwietnia 2017r.
Wszystkim laureatom zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody.
Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. M. Kopernika w Kołobrzegu (informacja o terminie wręczenie nagród zostanie
przekazana w kwietniu).
§6
Postanowienia końcowe
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora.
Wszelkie pytania dotyczące organizacji i przebiegu konkursu prosimy kierować na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika
ul. Łopuskiego 42-44
78-100 Kołobrzeg
tel. (94) 3544633
lub drogą mailową:
a.rasztubowicz@lokopernik.pl (Aneta Rasztubowicz)
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Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu.
Udział w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

Koordynatorki Konkursu:
Joanna Nienałtowska
Magdalena Olszewska-Miszkiel
Aneta Rasztubowicz
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