Regulamin

I Konkursu Matematycznego

„Myśl logicznie”
I.

Cele konkursu:

•

popularyzacja matematyki wśród młodzieży naszego regionu,

•

rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

•

rozwijanie wyobraźni geometrycznej,

•

rozwijanie umiejętności szukania nietypowych i pomysłowych rozwiązań,

•

upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o ludziach nauki polskiej.

II.

Organizatorzy konkursu:

•

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

•

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

Jednocześnie informujemy, że wystąpiliśmy do Prezydenta Miasta Częstochowy z wnioskiem
o objęcie patronatem naszego przedsięwzięcia.

III.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III
dotychczasowych gimnazjów. Szkoła może zgłosić do konkursu do 5 uczniów.
Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz publikację zdjęć z imprezy i danych osobowych uczestników konkursu,
w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, na stronach internetowych organizatorów
w celach konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Przesłanie zgłoszenia
uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem w/w zgody.

IV.

Harmonogram konkursu:

•

Konkurs jest indywidualny, jednoetapowy i bezpłatny.

•

Konkurs odbędzie się 30 listopada 2017r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół
Technicznych, al. Jana Pawła II 126/130, 42-202 Częstochowa, tel. nr 34 3612904.

•

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału przez szkołę, dostępne pod
adresem www.sod.edu.pl/zgbanach. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest
równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

•

W karcie zgłoszeniowej należy podać imiona i nazwiska wszystkich uczniów
reprezentujących daną szkołę (do 5 uczniów z danej szkoły) oraz imię i nazwisko ich
opiekuna z ramienia szkoły. Jeśli szkoła zgłosi ucznia, który z przyczyn losowych nie
może wziąć udziału w konkursie – jego miejsce może zająć inny uczeń tej szkoły.
Informacja o zmianie uczestnika winna być zgłoszona organizatorowi najpóźniej dzień
przed terminem konkursu.

•

Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przesłana na adres e-mail szkoły podany
w karcie zgłoszeniowej. Brak potwierdzenia oznacza, ze zgłoszenie nie dotarło. Prosimy
wówczas o kontakt z organizatorem i ponowne przesłanie zgłoszenia.

•

Zgłoszenia należy przysyłać w terminie do 20 listopada 2017r.

•

Koszty dojazdu uczestników na konkurs i uroczystość wręczenia nagród ponosi szkoła,
którą reprezentują uczniowie.

VI.
•

Zestaw konkursowy:

Zestaw konkursowy składa się z logicznych zadań zamkniętych i zadania otwartego
w formie krzyżówki tematycznej. Krzyżówka tematyczna w roku szkolnym 2017/2018
dotyczyć będzie postaci polskiego matematyka Stefana Banacha – podstawowych faktów
z jego życia i pracy naukowej. Uczestnik konkursu przygotowuje się do tej części
konkursu samodzielnie. Na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Doskonalenia
(www.sod.edu.pl) oraz Zespołu Szkół Technicznych (zst.czest.pl), wraz z informacją
o konkursie, zamieszczone są pomocnicze materiały informacyjne związane z osobą
Stefana Banacha.

•

Zadania zamknięte są zadaniami testowymi jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną
odpowiedź uczestnik otrzymuje +1punkt, za błędną lub jej brak otrzymuje -1punkt.

•

Krzyżówka oceniana jest podobnie – za każde prawidłowe hasło wpisane do krzyżówki
uczeń otrzymuje +1punkt, za błędną odpowiedź lub jej brak otrzymuje -1punkt.

•

Czas przeznaczony na rozwiązanie zestawu konkursowego wynosi 60 minut. Zwycięzcą
konkursu zostanie uczeń, który zdobędzie największą ilość punktów. Zdobywcy I, II i III
miejsca zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

•

Prace oceniać będzie powołane w tym celu jury konkursowe. Rozstrzygnięcia
podejmowane przez jury są ostateczne.

VI.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi

w grudniu br.

O dokładnym terminie i miejscu uroczystości szkoły zostaną powiadomione odrębnym
pismem.

Serdecznie zapraszamy!

