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Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie
„Tematyka: EkoMatematyka”

Regulamin konkursu „Jestem mistrzem liczenia”
I. PODSTAWOWE INFORMACJE
1.1 Konkursu „Jestem mistrzem liczenia”, zwany dalej Konkursem jest realizowany w ramach projektu:
„Tematyka: EkoMatematyka” dofinansowanego przez Fundację mBanku.
1.2 Wszystkie nagrody w konkursie zostały ufundowane dzięki uzyskanej dotacji Fundacji mBanku.
II. ORGANIZATOR KONKURSU
2.1 Organizatorem konkursu jest Fundacja „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu z Pogórza Dynowskiego
(Manasterz 203 , 37-230 Kańczuga), nr KRS 0000411187.
2.2 Projekt „Tematyka: EkoMatematyka” jest realizowany we współpracy z Zespołem Szkół i Placówek
w Manasterzu (zwanym dalej: Szkołą).
2.3 Ewentualne pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować do Biura projektu:
 pocztą tradycyjną: Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Manasterz 575, 37-230 Kańczuga,
 mailem: projekty@tradycyjnazagroda.pl
 Koordynatora szkolnego projektu: Pani Justyny Majewskiej nr tel. 603-615-175 od poniedziałku
do piątku w godz. 9:00-15:00.
2.4 Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na:
 stronie internetowej: www.tradycyjnazagroda.pl
 profilu fb: www.facebook.pl/tradycyjnazagroda
III. UCZESTNICY KONKURSU
3.1 Uczestnikami Konkursu mogą zostać uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu z klas: IV, V, VI i VII.
Przy czym warunkiem uczestnictwa osób małoletnich w Konkursie jest dołączenie pisemnej zgody
rodziców (bądź opiekunów ustawowych) obejmującej udział w niniejszym Konkursie, która stanowi
Potwierdzenie uczestnictwa (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie).
IV. CEL I TEMATYKA KONKURSU
4.1 Cel Konkursu: zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się matematyki.
4.2 Zadaniem uczestników konkursu jest rozwiązanie zadań matematycznych (zwanych dalej: Zadaniami
konkursowymi), adekwatnych do programu nauczania poszczególnych klas, na lekcjach prowadzonych przez
Koordynatora szkolnego projektu.
V. CZAS TRWANIA KONKURSU: od 18 września do 16 października 2017 r.
VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
6.1 Wyłonieniem zwycięzców konkursu zajmie się Komisja Konkursowa, która ustali listę rankingową na podstawie
najlepiej (możliwie bezbłędnie) rozwiązanych Zadań konkursowych.
6.2 Osobno, w każdej z klas biorących udział w Konkursie wyłonieni zostaną zwycięzcy, tj. uczestnicy
zajmujący: 1, 2 i 3 miejsce. W przypadku tej samej liczby punktów uniemożliwiających wyłonienie zwycięzcy
lub kolejno drugiego i trzeciego miejsca przewiduje się dogrywkę, tj. dodatkowe zdania konkursowe
umożliwiające ostateczne rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie 1, 2, i 3 miejsca w klasie: IV, V, VI, i VII.
6.3 Skład Komisji Konkursowej:
 ze strony Organizatora: Koordynator projektu lub członek Zarządu Władz Organizatora,
 ze strony Szkoły: Koordynator szkolny projektu.
Do składu Komisji Organizator konkursu może zaprosić ekspertów lub specjalistów w obszarze tematycznym
konkursu albo innych pracowników Szkoły.
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6.4 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6.5 Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na inne lub na ich równowartość pieniężną.
6.6 Nagrodami Konkursu są nagrody rzeczowe:
 za zajęcie 1 miejsca w klasie: IV, V, VI i VII – pendrive i gra logiczna, o łącznej wartości ok. 150 zł brutto,
 za zajęcie 2 miejsca w klasie: IV, V, VI i VII – gra logiczna, o wartości ok. 100 zł brutto,
 za zajęcie 3 miejsca w klasie: IV, V, VI i VII – pendrive, o wartości ok. 50 zł brutto.
6.7 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania otwartego, które planowane
jest nie później, niż 30 listopada 2017 r.
VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
7.1 Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
7.2 Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu
w porozumieniu z Koordynatorem szkolnym projektu.
7.3 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany niniejszego Regulaminu,
b. unieważnienia konkursu z powodu braku zgłoszeń lub zbyt małej liczby zgłoszeń Zadań konkursowych,
c. rozwiązania konkursu lub jego unieważnienia z innej ważnej przyczyny, która nie zależy od Organizatora
konkursu, ale związana byłaby np. z cofnięciem dofinansowania projektu.
7.4 Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
www.tradycyjnazagroda.pl
7.5 Regulamin wchodzi w życie dnia 18 września 2017 r., a jego zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji
na stronie internetowej Organizatora konkursu.
Manasterz dn. 18.09.2017 r.
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