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XXI KASZËBSCZÉ DIKTANDO 

  „PISZÃ  PÒ KASZËBSKÙ – KRÓLEWIÓNKA W PAŁACU” 

REGULAMIN 

 

Cele i zasady konkursu: 

- podnoszenie rangi literackiej kaszubszczyzny, 

- wdrażanie zasad pisowni języka kaszubskiego, 

 propagowanie formy pisanej języka kaszubskiego; obowiązują zasady pisowni 

przyjęte 13 maja 1996 r. z późniejszymi zmianami uchwalonymi przez Radę Języka 

Kaszubskiego (opublikowane w kolejnych Biuletynach Rady Języka Kaszubskiego), 

 popularyzacja literatury kaszubskiej; 

 teksty w 2022 r. dla kategorii I, II oraz III będą dotyczyć popularnej postaci we 

współczesnej literaturze kaszubskiej - „Bycia” z Bytowa; 

 uczestnicy pozostałych kategorii zmierzą się z tekstami  Piotra Dziekanowskiego; 

 teksty zostaną przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

 

Organizatorzy: 

 Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,  

Oddział ZKP w Miastku oraz w Stężycy, 

 Gmina Miastko, 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II, 

 Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë”, 

 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, który prowadzi kierunek Filologia 

Kaszubska 

 

Patronat Naukowy: 

Instytut Kaszubski i Rada Języka Kaszubskiego. 

 

Patronat Honorowy:  

 Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, 

 Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Jan Wyrowiński 

 

Patronat Medialny: 
Radio Gdańsk, Radio Kaszëbë, TVP 3 Gdańsk, „Pomerania”, Zawsze Pomorze. 

 

Konkurs odbywa się przy wsparciu finansowym: 

 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 

 Gminy Miastko. 

 

Finał XXI Dyktanda Kaszubskiego odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana 

Pawła II w Miastku, ul. Wrzosowa 1, 77-200 Miastko. 
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Termin: sobota, 19 listopada 2022 r. godzina 9.00. 

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu do 10 listopada 2022 r.  

Formularz jak i wszelkie pytania związane z jego wypełnianiem lub szczegółami wydarzenia 

proszę kierować pocztą elektroniczną na adres: dyktando2022@wp.pl. 

 

 

Obowiązkowo (!) wszystkie podpisane zgody (załącznik 1 oraz 2 do regulaminu) 

w oryginalne należy dostarczyć w dniu dyktanda 19.XI.2022 r. organizatorom 

wydarzenia. 

 

Szkoły podstawowe mogą zgłosić na konkurs nie więcej niż po 2 uczestników w każdej 

z kategorii – I, II, III, a szkoły ponadpodstawowe do 5 uczestników. 

 

Dyktando w części finałowej (po eliminacjach szkolnych) odbywa się w dwóch etapach 

i siedmiu kategoriach:  

I – klasy I-III szkoły podstawowej;  

II – klasy IV-VI szkoły podstawowej;  

III – klasy VII-VIII szkoły podstawowej; 

IV–  szkoły ponadpodstawowe (licea, technika i szkoły branżowe); 

V kategoria – dorośli niezwiązani zawodowo z pisaniem po kaszubsku; 

VI kategoria – profesjonaliści (nauczyciele języka kaszubskiego, dziennikarze i inni); 

VII kategoria – arcymistrz (mistrzowie poprzednich edycji dyktanda). 

 

UWAGA! Laureaci – zdobywcy I miejsc z poprzednich edycji konkursu – nie mogą 

startować w tej samej kategorii w kolejnych dyktandach, mogą brać udział w konkursie w 

kategorii wyższej.  

 

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny. 

Szczegółowych informacji udzielają: 
Koordynator dyktanda – Wanda Lew-Kiedrowska, tel. 504 073 408, 

Przewodnicząca RJK – Danuta Pioch, tel. 601 964 859, 

Koordynatorzy ZG ZKP – Lucyna Radzimińska, Paweł Wiczyński 58 301 27 31 

 

Przebieg zmagań finałowych: 

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy wszystkich 

kategorii piszą jednocześnie w kilku salach (ilość grup uzależniona od liczby zgłoszeń) tekst 

o średnim stopniu trudności odpowiednim dla swojej kategorii.  

Do drugiego etapu przechodzi grupa finalistów, którą wyłoni jury. Tekst dyktanda 

drugiego etapu będzie nieco trudniejszy i dłuższy. Uczestnicy drugiego etapu będą oceniani w 

tych samych kategoriach i walczą o tytuł Méstra. 

  

 Laureaci I miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymują tytuły:  

 I - „MÔŁI  MÉSTERK  KASZËBSCZÉGÒ  PISËNKÙ”. 
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II - „STRZÉDNY MÉSTERK  KASZËBSCZÉGÒ  PISËNKÙ”. 

III - „MÉSTERK  KASZËBSCZÉGÒ  PISËNKÙ”.    

IV - „MÉSTER  KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 

  V - „WIÔLDŻI  MÉSTER  KASZËBSCZÉGÒ  PISËNKÙ” 

  VI -  „WARKÒWI  MÉSTER  KASZËBSCZÉGÒ  PISËNKÙ” 

  VII – „ARCYMÉSTER KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ 2022” 

 

Nagrody: 

Uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, zaś grupa finalistów wszystkich kategorii 

nagrody pieniężne i  upominki. O podziale nagród decyduje jury i organizatorzy.  

 

Informacje organizacyjne: 
Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji wydarzenia (mapka), szczegółowy program 

wraz z atrakcjami dla uczestników i opiekunów oraz inne komunikaty zostaną wysłane na 

adresy mailowe podane w formularzach na tydzień przed wydarzeniem. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu  
 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 
Nr 119, str. 1 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ich 
upublicznienie – moich lub mojego dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu: 
XXI Dyktando Kaszubskie. Zgadzam się na przekazanie danych wszystkim podmiotom 
zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia wymienionych w regulaminie konkursu. 
 
 

….................................................................................................... 
Data i podpis uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

 
 

 
Zgoda na publikację wizerunku i upublicznienie danych 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego lub mojego dziecka oraz na bezpłatne 
wykorzystanie i upublicznienie tego wizerunku i danych moich lub mojego dziecka na 
potrzeby budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej 
i w mediach, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda 
jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Wyrażam zgodę 
na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów 
fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, jakąkolwiek 
techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub 
dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby budowania pozytywnego wizerunku Administratora 
w przestrzeni publicznej i w mediach, niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona 
ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
Wyrażam zgodę, aby wizerunek mój lub mojego dziecka mógł być użyty w różnego rodzaju 
formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 
zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 
natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem moim lub mojego dziecka mogą być 
cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na 
potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje 
wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane 
materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, 
rozpowszechnianie  w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie.   
 

….................................................................................................... 
Data i podpis uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
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Załącznik nr 2 do regulaminu  
 
 
 
 
 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzan iem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 
z późn. zm.) informuję, iż: 
I Administratorem Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka danych osobowych są organizatorzy 
dyktanda. 
II Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 
regulaminu dyktanda na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
III Odbiorcami Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie regulaminów oraz przepisów 
prawa. 
IV Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie 
określonym przepisami prawa. 
V Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz 
możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia 
swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia 
danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
VI Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia 
stypendium, nagrody. 
VII Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
Przyjmuję do wiadomości: 
 
 
 

….................................................................................................... 
Data i podpis uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
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