REGULAMIN
XVIII POWIATOWEGO TURNIEJU ORTOGRAFICZNEGO
1. Organizatorami XVIII Powiatowego Turnieju Ortograficznego są:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata”, Staszowski
Ośrodek Kultury. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta
i Gminy Staszów.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
I.
Szkoły podstawowe (kl. IV-VI)
II.
Szkoły podstawowe (kl. VII-VIII)
III.
Szkoły ponadpodstawowe.
3. Każdy rodzaj szkoły zgłasza inną ilość uczestników:
a) szkoły podstawowe do 300 uczniów – 1 osobę,
b) szkoły podstawowe pow. 300 uczniów (zespoły) – maks. 2 osoby,
c) szkoły średnie i zawodowe (zespoły szkół) – maks. 2 osoby.
4. Celem turnieju jest upowszechnianie zasad ortograficznych
i interpunkcyjnych wśród młodzieży, zwrócenie uwagi na kulturę
i tradycje języka ojczystego, znaczenie ortografii, a także wyłonienie
Mistrza Ortografii Powiatu Staszowskiego 2020.
5. Szkoły z powiatu staszowskiego, których uczniowie deklarują udział w
konkursie proszone są o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia
i przesłanie lub doręczenie jej do dnia 25 listopada br. na adres:
Staszowski Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 6, 28-200
Staszów, z dopiskiem „Turniej ortograficzny”. Zgłoszenie
można również przesłać na adres poczty elektronicznej:
dominik_rozek@sok.info.pl
(wpisując
w
temacie:
turniej
ortograficzny).
6. W przypadku, gdy dana szkoła nie zgłosi uczestnika w wyznaczonym
terminie, do udziału może zgłosić się uczeń, który indywidualnie
wyraził chęć uczestnictwa.
7. Turniej zostanie przeprowadzony 2 grudnia 2020 roku
w sali kameralnej SOK, (ul. Parkowa 6, Staszów) w następujących
godzinach:
13.00 - uczniowie szkół podstawowych (kl. IV-VI)
15.00 - uczniowie szkół podstawowych (kl. VI-VIII),
17.00 - uczniowie szkół ponadpodstawowych.
8. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni; nazwiska laureatów
zostaną podane do wiadomości publicznej.
10. Regulamin turnieju rozpowszechniony będzie w szkołach powiatu
staszowskiego; ponadto udostępniony zostanie na stronie internetowej
SOK i LOT.

11. Dyktanda - prace uczniów dostępne będą do wglądu dla autorów,
ich nauczycieli i rodziców w obecności pracownika SOK.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych
laureatów turnieju (imię, nazwisko, szkoła) oraz wizerunku w
zakresie niezbędnym do promocji turnieju i przedstawienia relacji.
13. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją
przez uczestnika regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą
informacyjną.
14. Dodatkowe informacje udzielane będą w SOK i LOT
oraz poprzez kontakt telefoniczny (15 864 4112 w. 22; 600 933 380).
15. Zalecenia sanitarne:
- w związku z trwającą pandemią realizację konkursu i sposób jego
przebiegu organizatorzy uzależniają od aktualnych przepisów
sanitarnych;
- uczestnicy bezpośrednio po wejściu do Ośrodka zobowiązani są do
dezynfekcji dłoni oraz podania imienia i nazwiska wraz z numerem
telefonu; każda wchodząca osoba zostanie poddana badaniu
temperatury ciała; w przypadku wyniku przekraczającego 37°C
organizatorzy nie dopuszczą danej osoby do udziału w turnieju;
- w celu ograniczenia kontaktów uczestnicy mogą przybywać do SOK
i zajmować miejsce na 30 minut przed czasem;
- udział w konkursie, rozmieszczenie osób odbędzie się
z zachowaniem bezpiecznej odległości, obowiązujących zaleceń
sanitarnych i stosownych przepisów;
- uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz używania
własnych przyrządów do pisania;
- zaleca się, by opiekunowie nie przebywali w budynku podczas
trwania turnieju;
- organizatorzy zapewniają, że długość tekstu dyktanda zostanie
przygotowana w celu zachowania jak najkrótszego czasu realizacji
turnieju.
16. Organizator zastrzega, że w przypadku ograniczenia działalności
kulturalnej z powodu rozwoju pandemii, turniej może zostać
odwołany lub przeprowadzony w sposób określony w odrębnym
regulaminie.
Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata”
Staszowski Ośrodek Kultury
Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Świętokrzyskiego

