24.04.2019
Data wydarzenia: 12.05.2019
Dyktando Warszawskie 2019
Typ wydarzenia: Konkurs
Organizatorzy: Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza do wzięcia udziału w Dyktandzie
Warszawskim. Uczestnicy zmierzą się z tekstem o Warszawie, którego autorami
oraz członkami jury są prof. Jerzy Bralczyk oraz prof. Andrzej Markowski. W tekście
dyktanda znajdą się także wątki związane z obchodzoną w 2019 roku 15 rocznicą
wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie objęła patronatem honorowym
Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

W Dyktandzie mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu pisania Dyktanda
ukończą 16 rok życia i które spełniają w tym dniu jeden z poniższych warunków:
- mają miejsce zamieszkania w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;
- są studentami w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm) uczelni warszawskich.
W Dyktandzie nie mogą uczestniczyć:
- absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także
pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni oraz naukowi z tego zakresu – w
rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm);
- pracownicy Biura Edukacji oraz biura Urzędu m.st. Warszawy zajmującego się
bezpośrednio organizacją edycji Dyktanda 2019;
- laureaci pierwszego miejsca poprzednich edycji Dyktanda.
Wydarzenie poprowadzi Beata Tadla. W wydarzeniu będzie można się także
sprawdzić w domu dzięki transmisji on-line, która rozpocznie się o godz. 13.00 i
będzie dostępna na stronie www.um.warszawa.pl/dyktando.
Program wydarzenia:
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10:00– 12:00 Rejestracja uczestników
12:00–12:30 Oficjalne rozpoczęcie
12:30–13:00 Przeprowadzenie czytania i pisanie Dyktanda
13:00–13:30 Przerwa, briefing dla dziennikarzy
13:30–14:10 Występ artystyczny „Grupa Studnia O”
Białoszewskim”
14:10–14:30 Przerwa
14:30–15:00 Pogawędki językowe członków Jury
15:00–16:00 Ogłoszenie wyników, podziękowania

spektakl

Zwycięzcy Dyktanda Warszawskiego otrzymają kolejno tytuły:
- Warszawski Mistrz Ortografii Polskiej oraz 5 000,00 zł,
- Warszawski Wicemistrz Ortografii Polskiej oraz 3 000,00 zł,
- Drugi Warszawski Wicemistrz Ortografii Polskiej oraz 2 000,00 zł.

Adres: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Sala Skłodowskiej, 4. piętro
Termin zgłaszania uczestników: 28.04.2019
Linki:
• http://www.um.warszawa.pl/dyktando/
Słowa kluczowe: Unia Europejska, Warszawa, dyktando
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