Regulamin
Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego
„Pokochaj Matematykę”
dla uczniów szkół podstawowych klas I-III dzielnicy Białołęka
Konkurs jest organizowany przez Centrum Nauczania MathRiders Białołęka z siedzibą
w Warszawie przy ul. Ceramicznej 18

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Nauczania MathRiders Białołęka z siedzibą
w Warszawie przy ul. Ceramicznej 18
2. Konkurs „Pokochaj matematykę” jest bezpłatny.
3. Celem konkursu jest:
a. popularyzacja matematyki oraz stworzenie możliwości wykazania się
uzdolnieniami matematycznymi oraz logicznego myślenia;
b. pobudzenie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania
zdobytej wiedzy w praktyce;
c. pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki;
d. integracja zespołów klasowych;
e. promowanie pracy szkół i nauczycieli.
4. Organizację i przebieg konkursu koordynuje: Właściciel Centrum Nauczania
MathRiders Białołęka – Pani Agnieszka Maczugowska bialoleka@mathriders.pl, tel.
795-851-590
5. Prace uczestników konkursu są kodowane. Kodowanie następuje poprzez podanie
w formularzu konkursowym nazwy szkoły/klasy/numeru porządkowego w dzienniku
lekcyjnym.
6. W konkursie biorą udział klasy I-III z danej szkoły. Ich uczniowie poprzez rozwiązywanie
zadań konkursowych zbierają punkty, które sumują się w obrębie szkoły.
7. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązania zadań
konkursowych.
8. Sprawdzanie prac konkursowych pozostaje w gestii organizatora konkursu.
9. Organizator konkursu może unieważnić zadanie konkursowe lub konkurs w ciągu 10 dni
od ostatniego dnia jego przeprowadzenia w przypadku:
a. stwierdzenia rażącego naruszenia regulaminu,
b. nieuprawnionego ujawnienia zadań konkursowych lub w innych wyjątkowych
sytuacjach losowych.
10. Przystąpienie ucznia do konkursu wymaga akceptacji przez rodziców lub prawnych
opiekunów postanowień zawartych w regulaminie.
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11. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na udział w konkursie
i przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie oświadczenia stanowiącego
integralną część formularza konkursowego.
12. Podziękowania dla szkolnych koordynatorów konkursu przesyłane są do dyrekcji szkoły
biorącej udział w przedsięwzięciu.
13. Podziękowania dla dyrekcji kierowane są bezpośrednio do dyrektorów szkół.
14. Wszystkie komunikaty dotyczące konkursu są publikowane na stronie internetowej
organizatora www.mathriders.pl/bialoleka oraz na profilu organizatora na platformie
Facebook https://www.facebook.com/MatematykaMathridersBialoleka
15. Przy realizacji konkursu stosuje się następującą politykę ochrony danych osobowych:
a. Administratorem danych osobowych uczniów oraz szkolnych koordynatorów jest
organizator konkursu reprezentowany przez firmę Alfa Agnieszka Maczugowska.
b. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu - na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
c. Odbiorcami udostępnianych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
uczestniczące w realizacji konkursu „Pokochaj matematykę”;
d. Dane osobowe szkolnych koordynatorów konkursu oraz uczestników przechowywane
będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie
z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). Dane osobowe mogą być
przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje
prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora;
e. Uczestnicy oraz szkolni koordynatorzy konkursu posiadają prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
f. Uczestnicy oraz szkolni koordynatorzy konkursu mają prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego;
g. Podanie danych osobowych uczestników oraz szkolnych koordynatorzy konkursu jest
dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału
w konkursie;
h. Wnioski, uwagi oraz zażalenie dotyczące stosowanej polityki bezpieczeństwa danych
adresowych można kierować na adres: bialoleka@mathriders.pl

II LICZBA STOPNI KONKURSU ORAZ SPOSÓB I TERMIN ICH PRZEPROWADZENIA
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I, II i III szkół podstawowych z terenu
dzielnicy Białołęka.
2. Konkurs jest organizowany jednostopniowo.
3. Konkurs organizowany jest w formie online, z podziałem na poziomy klasowe.
4. Zgłoszenie do udziału w konkursie szkoły wysyłają poprzez wypełnienie formularza
internetowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/KYU2gpnYr3wyee8t6
do dnia 28.02.2021.
5. Szkolny Koordynator Konkursu jest osobą wyznaczoną z ramienia szkoły do kontaktu
z organizatorem oraz do przekazania uczestnikom w wyznaczonym terminie informacji
o terminie i sposobie realizacji konkursu oraz linków dostępowych do formularzy
konkursowych udostępnionych przez organizatora konkursu, odrębnych dla każdego
poziomu klasowego.
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6. Każdy uczestnik konkursu poznaje treść zadań i wypełnia formularz konkursowy w dniach
01.03.2021 – 07.03.2021.
7. Jeden uczeń danej szkoły może wypełnić formularz konkursowy tylko raz.
8. W przypadku ponownego wypełnienia formularza przez ucznia nie będzie on
uwzględniony ani w punktacji ucznia, ani w punktacji danej szkoły.
9. Pieczę nad prawidłowym przebiegiem konkursu pełni komisja konkursowa składająca się
z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
10.
Powołana przez organizatora komisja konkursowa dba o prawidłowy przebieg
konkursu i podlicza punkty zdobyte przez uczestników i szkoły.
11.
Laureatem konkursu zostaje szkoła z najwyższym uzyskanym wynikiem, który
obliczany jest jako stosunek sumy punktów zdobytych przez uczniów szkoły do liczby
wszystkich uczniów szkoły z klas I-III.
12.
W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez dwie lub więcej szkół
laureatami konkursu zostają szkoły z osiągniętym takim samym najwyższym wynikiem.
13.
Wynik konkursu – publikacja laureata/ów odbędzie się do dnia 14.03.2021 na stronie
internetowej organizatora. Publikacja będzie zawierać nazwę i nr szkoły/szkół
z najwyższym wynikiem.

III.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH
KONKURSU, WYKAZ LITERATURY OBOWIĄZUJĄCEJ UCZESTNIKÓW ORAZ STANOWIĄCEJ
POMOC DLA NAUCZYCIELA

1.

Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z danego przedmiotu objętego
ramowym planem nauczania szkoły podstawowej.

2.

Zadania konkursowe na wszystkich trzech poziomach będą przeprowadzone w formie
online. Mają formę łamigłówek matematyczno – logicznych, dostosowanych do poziomu
rozwoju dziecka.

IV. KRYTERIA KWALIFIKOWANIA UCZESTNIKÓW, WARUNKI UZYSKIWANIA TYTUŁU LAUREATA
1.

Uczestnictwo ucznia w konkursie jest dobrowolne.

2.

Do konkursu przystępują wszyscy chętni uczniowie klas I-III ze szkoły, która w terminach
określonych w harmonogramie oraz regulaminie została zgłoszona do konkursu.
Każdy uczestnik poprzez rozwiązanie zadań konkursowych i wpisanie odpowiedzi do
formularza konkursowego bierze udział w konkursie na rzecz swojej szkoły.
Laureatem konkursu zostaje szkoła, która uzyskała najwyższy wynik obliczany zgodnie z pkt.
II/11.

3.

4.

V.

ZGŁASZANIE SZKÓŁ DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ NAUCZYCIELI DO PRAC W
CHARAKTERZE SZKOLNEGO KOORDYNATORA KONKURSU

1.

Zgłaszanie szkół do udziału w konkursie oraz nauczycieli do pracy w charakterze Szkolnego
Koordynatora Konkursu odbywa się drogą internetową.

2.

Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje uprawniony przedstawiciel szkoły. W tym celu:
a)
w terminie do 28 lutego 2021 r. rejestruje szkołę poprzez formularz dostępny pod
adresem https://forms.gle/KYU2gpnYr3wyee8t6
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b) zgłoszenie szkoły obejmuje wskazanie Szkolnego Koordynatora Konkursu wraz z adresem
mailowym do kontaktu służbowego, związanego z organizacja konkursu oraz określenie
łącznej liczby uczniów z klas I-III uczęszczających do danej szkoły;
c) po zakończeniu rejestracji szkoły na podany adres mailowy zostaje wysłane
potwierdzenie zgłoszenia placówki do konkursu oraz dane dostępowe do formularzy
konkursowych, które należy udostępnić uczniom z klas danego poziomu w terminach
określonych w harmonogramie.
3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Z FORMULARZY WYPEŁNIONYCH PRZEZ
UCZESTNIKÓW KONKURSU
VI.

1.
2.
3.

Uczestnicy mają możliwość wglądu do swoich odpowiedzi i uzyskanych wyników za
pośrednictwem Szkolnego Koordynatora Konkursu. .
Szkolni Koordynatorzy Konkursu mają prawo do wglądu do odpowiedzi i punków zgłoszeń
uczniów ze swojej szkoły.
Wnioski o udostępnienie danych wymienionych w pkt. VI/1 i VI/2 Szkolni Koordynatorzy
Konkursu mogą składać w terminie do 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Wyniki
zostaną udostępnione w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania.

VII. PROCEDURA WNOSZENIA I ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ OD WYNIKÓW
1.

Rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika konkursu a także Szkolni Koordynatorzy mają
prawo złożyć odwołanie od wyników konkursu.

2.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie, wskazując zadania i powody, dla
których ocena jest kwestionowana.

3.

Odwołanie wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest
kwestionowana, nie jest rozpatrywane.

4.

Odwołanie wnosi się do organizatora konkursu na adres mailowy biaoleka@mathriders.pl
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia wyników.
5. Odpowiedź na odwołanie od wyniku jest udzielana drogą mailową w terminie 7 dni od daty
wpłynięcia odwołania.

6.

Rozstrzygnięcie wydane na skutek rozpatrzenia odwołania jest ostateczne.

VIII. UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW ORAZ NAGRODY
1. Potwierdzeniem uzyskania tytułu laureata jest dyplom dla danej szkoły podpisany przez
organizatora konkursu.
2. Organizator konkursu gwarantuje laureatom konkursu nagrody:
a) Warsztaty matematyczne dla trzech klas z danej szkoły.
b) Zestaw materiałów pomocnych w rozwijaniu umiejętności matematycznych.
Łączna wartość nagród wynosi 1200zł.
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