REGULAMIN
XVI POWIATOWYCH ZAWODÓW MATEMATYCZNYCH
DLA KLAS GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. Celem Zawodów jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych
oraz

sprawdzenie ich

poziomu wiedzy i

umiejętności

przed egzaminami

zewnętrznymi.
2. Organizatorem Zawodów jest Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach.
3. Zawody będą przeprowadzone w dwóch kategoriach:
G – uczniowie klasy trzeciej gimnazjum
P – uczniowie klasy ósmej szkoły podstawowej
4. Zawody zostaną przeprowadzone z treści zgodnych z podstawą programową
kształcenia ogólnego z matematyki odpowiednio dla przyjętych kategorii.
5. Zawody odbędą się w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego, ul. 3 Maja 97b
w dniu 13 listopada 2018r. o godzinie 9.00.
6. Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:
a)

I etap - zawierający 5 zadań

b)

II etap – mający charakter testu złożonego z 10 pytań

7. Zawody przeprowadzi Komisja składająca się z nauczycieli matematyki powiatu
myślenickiego.
8. Zadania wraz ze szczegółowymi kryteriami oceniania przygotuje Organizator.
9. Dziesięciu najlepszych uczestników danej kategorii otrzyma nagrody oraz dyplomy.
10. Wręczenie nagród oraz podsumowanie Zawodów nastąpi w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Myślenicach w terminie ogłoszonym przez organizatora Zawodów.
11. Każdy zgłoszony opiekun uczestników może obserwować lub włączyć się w pracę
Komisji.
12. Podczas

Zawodów

nie

można

korzystać

z

kalkulatorów

i

urządzeń

telekomunikacyjnych.
13. Zgłoszenia zawierające nazwę szkoły, listę uczniów poszczególnych kategorii
(w kolejności nazwisko i imię) biorących udział w Zawodach oraz imię i nazwisko
opiekuna

danej

szkoły

należy

przesłać

drogą

pocztową

(Zespół

Szkół

im. A.Średniawskiego, ul. 3Maja 97b 32-400 Myślenice), faksem (274 35 65)
lub drogą elektroniczną (sekretariat@sredniawski.pl) do dnia 6 listopada 2018r.
14. Każdy opiekun zgłaszanego uczestnika Zawodów uzyskuje zgodę rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia niepełnoletniego na przetwarzanie danych osobowych
do celów Zawodów oraz uzyskuje ich potwierdzenie, że zapoznali się z Regulaminem

i akceptują jego postanowienia, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik
do Regulaminu.
15. W dniu 15 listopada 2018. w godzinach 15.00 - 17.00 istnieje możliwość wglądu
do pracy i zgłoszenia zastrzeżeń opiekunowi ucznia.

,

Załącznik
do Regulaminu XVI Powiatowych Zawodów
Matematycznych

Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego biorącego
udział wZawodach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej
„RODO”):

1. Ja, niżej podpisany/-a, niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się klauzulą
informacyjną
dotyczącą
przetwarzania
danych
osobowych
ucznia
…………………………………………………………………………………….……………
i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego
w Myślenicach w celach wskazanych w punkcie III Klauzuli Informacyjnej, znajdującej
się na stronie internetowej Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach
(sredniawski.pl).

.............................................................
/data i czytelny podpis/

2. Ja, niżej podpisany/-a, niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się klauzulą
informacyjną dotyczącą wykorzystania wizerunku i zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz.
880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku ucznia
………………………….…………………………………………..………………………..….
przez Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach w celach wskazanych
w punkcie IV Klauzuli Informacyjnej, znajdującej się na stronie internetowej Zespołu
Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach (sredniawski.pl).

.............................................................
/data i czytelny podpis/

