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REGULAMIN KONKURSU "MATEMATYK"
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Matematyk"
2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
a) organizator programu – Wiarygodna Firma Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Strzelecki 25, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejo-nowy we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451075, kapitał zakładowy
212.000 zł w całości opłacony.
b) współorganizator konkursu i fundator nagród – Międzynarodowa Szkoła Matematyki 2+2 z siedzibą
w Szczecinie;
c) laureaci – uczniowie których prace zostały wyróżnione w konkursie.
d) uczestnik – uczeń przystępujący do konkursu po spełnieniu warunków określonych w regulaminie.
§2
1. Celem konkursu jest:
a) popularyzacja matematyki wśród uczniów,
b) rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
c) kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
d) nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
§3
1. Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych;
b) uczestnicy konkursu samodzielnie wypełniają zadania testowe dla danej kategorii wiekowej;
c) uczestnicy konkursu nanoszą odpowiedzi na arkusz odpowiedzi, a następnie dostarczają organizatorowi
arkusz odpowiedzi wraz ze skanami stron z obliczeniami;
d) prace uczestników oceniane będą przez komisję, w której skład wchodzą nauczyciele Międzynarodowej
Szkoły Matematyki 2+2;
e) o kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów przez poszczególnych uczestników
w danej kategorii klasowej
f) komisja wybierze po trzy prace w dwóch kategoriach wiekowych;
g) decyzje jury są ostateczne;
h) termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników mija 30.06.2017 roku. Zgłoszenia należy wysyłać
pocztą na adres organizatora programu: pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław lub wysłać skan arkusza odpowiedzi
na adres mailowy: biuro@wiarygodnaszkola.pl. W mailu powinny znajdować się również dane: imię i nazwisko
uczestnika, nazwa szkoły oraz numer klasy;
i) wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10.07.2017 roku;
j) konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy II-III
- klasy IV-VI
k) zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych otrzymają przewidziane nagrody rzeczowe;
l) laureaci pierwszych, drugich i trzecich miejsc w obydwu kategoriach wiekowych otrzymają egzemplarze gry
planszowej MatEmaTyk oraz półroczne karnety na zajęcia w Międzynarodowej Szkole matematyki 2+2. 3 szkoły,
z których napłynie najwięcej prac, otrzymają nagrodę dodatkową – vouchery na książki o wartości 200 zł do
wykorzystania w księgarni eomnibus.pl oraz książki z serii Biuro detektywistyczne Lassego i Mai - bestsellery
szwedzkiej literatury dziecięcej.
§4
1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji osobowych
zawartych na metryczce każdej z prac.
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do
działań informacyjno-promocyjnych.
3. Niepełnoletni uczestnik konkursu jest zobowiązany do przesłania zgody rodziców na udział w konkursie.
4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i takie prawo
ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
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