XIV Ogólnopolskiego Konkursu
„Z ortografią na co dzień…”
Lista laureatek i laureatów jest podana według schematu:
imię/ + 3 lub 4 pierwsze litery nazwiska/ + miejscowość
przykład: jan/now/krynica
 HUBERT/DEC/TORUŃ
 JAKUB/DZI/EŁK
 SZYMON/KOZ/BIAŁYSTOK
 JULIA/TYD/EŁK
 ALEKSANDER/ŻUK/BIŁGORAJ
 HANNNA/SMO/POZNAŃ
 OSKAR/LEW/TOMASZÓW
 TADEUSZ/OPO/WARSZAWA
 NATALIA/KOW/PŁOCK
 IGOR/KRZE/WARSZAWA
 BRUNON/DAL/OLSZTYN
 BARBARA/LIW/WROCŁAW
 TYMOTEUSZ/WAW/OPOLE
 MARIA/KON/WARSZAWA

Pozostałe osoby, które wzięły udział w ogólnopolskim finale konkursu,
otrzymują tytuł laureatki/laureata IV miejsca.

NAGRODY





1. miejsce – karta podarunkowa na kwotę 300 złotych + dyplom;
2. miejsce - karta podarunkowa na kwotę 200 złotych + dyplom;
3. miejsce - karta podarunkowa na kwotę 100 złotych + dyplom;
4. miejsce - dyplom + 3 e-booki

Wszystkie nagrody (także dla laureatek i laureatów), wyróżnienia oraz dyplomy
za uczestnictwo w konkursie będą przesłane drogą elektroniczną lub pocztą
tradycyjną pod adresem szkolnej organizatorki lub szkolnego organizatora
konkursu nie później niż 15 czerwca 2020 r.
Wielce Szanowni Państwo, Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,
w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce otrzymujemy od Państwa pytania
dotyczące m.in. sposobu przekazania dyplomów uczestniczkom i uczestnikom
konkursów. Zwracają Państwo uwagę na następujące kwestie:





termin powrotu do szkół (w tradycyjnej formule);
frekwencja uczennic i uczniów po powrocie do szkół;
bezpieczeństwo związane z pakowaniem dyplomów (np. czy dyplomy będą
ozonowane lub dezynfekowane);
sposób przekazania dyplomów uczennicom i uczniom, którzy kończą naukę
na danym etapie w tym roku szkolnym.

Szanowni Państwo, Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,
oto nasza propozycja (decyzje podejmują szkolne organizatorki i szkolni organizatorzy
konkursów):






zamiast dyplomu za uczestnictwo (w formie papierowej) – każda
uczestniczka/każdy uczestnik otrzyma e-book;
wyróżnienia – zamiast jednego e-booka – osoba wyróżniona otrzyma dwa ebooki;
nagrody dla laureatek i laureatów – bez zmian (karty upominkowe plus
dyplomy w wersji elektronicznej).
Wszyscy uczestniczki i uczestnicy otrzymają dyplomy w formie elektronicznej.
Wszystkie nagrody, dyplomy będą wysłane do szkolnego organizatora
konkursu.

Szanowni Państwo,
bardzo prosimy o podjęcie ostatecznej decyzji nie później niż do 5 czerwca 2020 r.
Jeżeli „szkoła życzy sobie” przesłanie dokumentacji pokonkursowej w formie
tradycyjnej, w „starej formule”, bardzo proszę o krótką informację drogą mailową
lub esemesową o treści, np.: SP1 WARSZAWA.
e-mail: konkurs@poprawnapolszczyzna.pl/tel.: 504010288
Niezgłoszenie uwag do powyższych zmian do 5 czerwca 2020 r. oznacza ich akceptację.

