
                   
Regulamin konkursu ortograficznego „Corridka” 

 

1. Corridka jest konkursem promującym i sprawdzającym wiedzę oraz umiejętności  

w zakresie ortografii języka polskiego. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznej Szkoły 

Podstawowej nr 14  im. Dzieci Zjednoczonej Europy i Społecznego Gimnazjum nr 4 

STO 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, w 

następujących kategoriach: 

klasa I 

klasa II 

klasa III 

4. Rywalizacja jest dwuetapowa.  

I etap to szkolne kwalifikacje, których celem jest wyłonienie reprezentantów szkoły. 

Szkoły biorące udział w konkursie organizują I etap we własnym zakresie.  

Finał konkursu odbędzie się 1 lutego 2014 r. w siedzibie organizatora: 

ul. Bachmacka 3 

02-647 Warszawa 

5. Szkoły deklarujące udział zgłaszają (maksimum 4 osoby z każdej kategorii)  

faxem (844-28-38) lub mailowo bachmacka.corrida@gmail.com do dnia 24 stycznia 

2014 r. roku  Prosimy o przesłanie deklaracji udziału  na załączonych kartach zgłoszeń 

oraz zgody rodziców na opublikowanie danych osobowych uczestników. 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawierają OŚWIADCZENIE  

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, oświadczam, że wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu Corrida i Corridka, który jest 

ich administratorem. Wyrażam zgodę na opublikowanie danych osobowych,  wizerunku oraz wyników 

uzyskanych przez moje dziecko w  finale konkursu Corrida 2014/Corridka 2014. Dane będą 

wykorzystane do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu i mogą być umieszczone na stronie 

internetowej organizatora jak i w publikacjach zawierających informację o konkursie. Organizator 

opublikuje listę laureatów, zawierającą imię i nazwisko, szkołę oraz zajęte miejsce wraz z materiałami 

zdjęciowymi i filmowymi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do treści tych 

danych i ich poprawienia.  
6. Opłata za udział w konkursie reprezentantów szkoły w każdej kategorii wynosi 10 zł za 

ucznia. 

Wpłata na nr konta zespołu szkół (wpłaty z dopiskiem Corridka) 

81124011121111000001654536 

7. Konkurs ma formę sprawdzianu, w skład którego wchodzą łamigłówki np.: rebusy, 

krzyżówki ortograficzne, szyfry oraz krótkie dyktando (w klasie I zamiast dyktanda 

jest tekst z lukami do uzupełnienia). 

8. Prace konkursowe są oceniane za pomocą punktów. 

9. Organizator powiadomi szkoły o wynikach mailowo.   

Listy uczniów wyróżnionych i laureatów zostaną również opublikowane na stronie 

internetowej szkoły www.bachmacka.pl  

10. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród. 
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