
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

„MATEMATYCZNY CZAR PAR” 

DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
  

 

ORGANIZATOR:  

Szkoła Podstawowa nr 12, Gdaosk, ul. Człuchowska 6  

Koordynatorzy: Marta Kadylak, Marzena Fenska-Rompa, Beata Walaszek, Adam Soborowski 

 

UCZESTNICY:  

W Konkursie uczestniczą uczniowie klas IV szkół podstawowych województwa pomorskiego.   

Każdą szkołę zgłoszoną do konkursu reprezentuje jedna para uczniów z klas czwartych.  

 

CELE KONKURSU:  

 popularyzowanie matematyki wśród uczniów  

 rozwijanie zainteresowao matematycznych  

 pobudzanie twórczego i logicznego myślenia i wnioskowania  

 doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów  

 kształcenie umiejętności współdziałania oraz właściwej komunikacji w grupie  

 

TERMINY: 

1. Konkurs odbędzie się 20.03.2019 r. o godz. 1000 w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gdaosku.  

2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszenia (link do formularza zgłoszenia poniżej): 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6zGqNOOHU0GupDlPdP2LmFUiPrEGCHNGnTbkzlRB

18RUM01JRE04WktUU1RHU01CVzA0SzROMlpZQy4u 

w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2019 r. Każde zgłoszenie zostanie automatycznie 

potwierdzone mailowo.  

Ze względów organizacyjnych formularz może zostad wyłączony we wcześniejszym terminie. Po 

zebraniu maksymalnej liczby zgłoszeo zostanie wysłane ponowne zaproszenie do zakwalifikowanych 

szkół. 

 

ZASADY: 

1. Konkurs „MATEMATYCZNY CZAR PAR” ma formę turnieju dwuosobowego.  

2. Konkurs przebiega bez udziału publiczności.  

3. Uczestnicy Konkursu wykonują w parach osiem konkurencji z zakresu gier matematycznych  

i logicznych. 

4. Podczas rozwiązywania zadao zawodnicy nie mogą korzystad z kalkulatorów ani z innych urządzeo 

telekomunikacyjnych.  

5. Czas trwania konkursu wynosi około 2 godzin.  

 

Maksymalna liczba uczestników – 20 par (decyduje kolejnośd zgłoszeo).  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6zGqNOOHU0GupDlPdP2LmFUiPrEGCHNGnTbkzlRB18RUM01JRE04WktUU1RHU01CVzA0SzROMlpZQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6zGqNOOHU0GupDlPdP2LmFUiPrEGCHNGnTbkzlRB18RUM01JRE04WktUU1RHU01CVzA0SzROMlpZQy4u


Każdy uczeń, który zostanie zgłoszony do udziału w Konkursie, zobowiązany jest przedłożyć 

wypełnione „Oświadczenie” Rodziców / Prawnych Opiekunów (załącznik 1) na przetwarzanie jego danych 
osobowych oraz publikację wizerunku na potrzeby Konkursu. 
 

Klasyfikację koocową ustala jury złożone z koordynatorów Konkursu, biorąc pod uwagę łączną liczbę 

uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o miejscu decyduje łączny czas 

drużyny po zaliczeniu wszystkich konkurencji.  

 

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu Konkursu.  

 

Laureatami Konkursu zostają trzy drużyny, które po zaliczeniu wszystkich konkurencji uzyskają największą 

liczbę punktów.  

 

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora.  

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie! 

Organizatorzy 



 

ZAŁĄCZNIK 1 

OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisana/podpisany  oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

w Wojewódzkim Konkursie „Matematyczny czar par” dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych 

organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 12 w Gdaosku, na zasadach określonych w rozporządzeniu 

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 mojego dziecka danych osobowych w związku z udziałem  

w konkursie. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,  

2) dane osobowe mogą zostad udostępnione w celach związanych z konkursem,   

3) podanie danych jest dobrowolne,  

4) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu „Matematyczny Czar Par”  

                 oraz akceptuję jego zapisy.  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko ucznia 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                         nazwa szkoły 

 

 

………....................., dnia ………..…………                                                                                           ……………………….…………………                 

podpis Rodzica / Prawnego Opiekuna 

 

 

 


