
 

1 
 

Regulamin konkursu 

Polszczyzna bez tajemnic: ile wiesz o swoim języku? 

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

oraz mieszkańców miasta i powiatu stalowowolskiego,  

a także czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu  

wraz z filiami w Nisku i Stalowej Woli 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu filia w Stalowej Woli,  

ul. Orzeszkowej 2, 37-450 Stalowa Wola 

oraz: 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, 

ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola 

Urząd Miasta w Stalowej Woli, 

ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 

 

Patronat Honorowy nad konkursem: 

Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Starosta Powiatu Stalowowolskiego Janusz Zarzeczny 

Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny 

Prof. dr hab. Andrzej Markowski 

 

Sponsorzy konkursu: 

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli 

Urząd Miasta w Stalowej Woli 

Nadsański Bank Spółdzielczy 
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II. ADRESACI, CEL ORAZ ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Stalowej Woli i powiatu 

stalowowolskiego oraz do mieszkańców miasta i powiatu stalowowolskiego, jak również  czytelników 

Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, Nisku i Stalowej Woli. 

Celem konkursu jest popularyzacja języka polskiego jako ważnego narzędzia służącego do codziennej 

komunikacji interpersonalnej oraz promowanie osób poprawnie posługujących się językiem polskim. 

Pytania konkursowe dotyczyć będą zagadnień związanych z poprawnym posługiwaniem się językiem 

polskim na poziomie: wymowy, fleksji, składni, słowotwórstwa, semantyki i frazeologii. 

Weryfikacja merytoryczna pytań konkursowych: prof. dr hab. Andrzej Markowski. 

 

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.  

2. Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 21 pytań. 

3. W przypadku uzyskania przez więcej niż 3 osoby maksymalnej liczby punktów przewidywana 

jest dogrywka (9 dodatkowych pytań). 

4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailowo do  

20 kwietnia 2017 r. na adres: stwola@pbw.org.pl 

lub  

dostarczenie pod adres: 

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu filia w Stalowej Woli 

ul. Orzeszkowej 2 

37-450 Stalowa Wola. 

2. Wzór formularza dostępny jest poniżej.   

 

 

 

 

 

mailto:Bernadeta.Burdzy@pbw.org.pl
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V. NAGRODY 

 

1. Organizatorzy przyznają 3 nagrody pieniężne dla 3 najlepszych uczestników. O szczegółowym 

rozdziale nagród zadecyduje jury. 

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona 22 kwietnia 2017 r. po zakończeniu 

wykładu prof. A. Markowskiego. 

3. Decyzje organizatorów są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników.  

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:  

a) akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie; 

b) wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla 

potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.);  

c) wyraża zgodę na nieodpłatne użycie swojego wizerunku na fotografiach dokumentujących 

przebieg konkursu w celach edukacyjnych i promocyjnych związanych z organizacją 

konkursu. 

2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników warunków 

konkursu określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym 

dokumentem określającym zasady konkursu. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

do konkursu 

Polszczyzna bez tajemnic 

 

 

Imię i nazwisko: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Nr karty bibliotecznej (Biblioteki Pedagogicznej) – dotyczy osób zamieszkałych poza powiatem 

stalowowolskim 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Szkoła, uczelnia lub miejsce pracy i zawód: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 


