REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNO-PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY
pt. „Matematyczne grafonotki” organizowanego przez Szkołę Podstawową
im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku

§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Matematyczne grafonotki”

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku
2. Sponsorzy: Firma „Rabkoland”, Kryta Pływalnia w Naprawie oraz Szkoła Podstawowa w Toporzysku.
3. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na stronie www.nowa.zstoporzysko.h2.pl oraz
dostępny sekretariatach szkół objętych konkursem.
4. Konkurs rozpoczyna się od dnia 10 maja 2021r. i trwa do 1 czerwca 2021r.
§2
Cele Konkursu

Celem konkursu jest:
1. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia i kreatywnego uczenia się.
3. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu matematyki.
4. Popularyzacja sketchnotingu jako metody efektywnego uczenia się
§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z klas 4-8 ze szkół podstawowych w Osielcu, Naprawie,
Toporzysku, Jordanowie, Bystrej, Sidzinie, Łętowni oraz na Wysokiej.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach :
1) uczniowie klas 4,5,6
2) uczniowie klas 7,8
3. W każdej kategorii przyznawane będą nagrody i wyróżnienia za nadesłane prace plastyczne.
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
5. Prace powinny być wykonane w technice sketchnotingu z zachowanie najważniejszych cech tej techniki.
6. Prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3.
7. Prace winny być wykonane indywidualnie lub na zajęciach w placówkach oświatowych.
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8. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko
Wiek
Adres
Imię, nazwisko , telefon kontaktowy opiekuna.
Szkoła do której uczęszcza dziecko.
9. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganym Oświadczeniem
(Załącznik numer 1 Regulaminu).
10. Wzory wymaganych oświadczeń zostaną dołączone w formie załącznika do regulaminu i przesłane do Szkół w
formie mailowej. Można je również pobrać ze strony internetowej.
Prace bez powyższych dokumentów nie będą poddane ocenie konkursowej!
11. Temat prac powinien być związany z zagadnieniami matematycznymi (dowolnie wybrana lekcja, dział,
zagadnienie)
12. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac
w celach promocyjnych Konkursu.
13. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich
danych osobowych (Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z

2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).
14. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
15. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 1 czerwca 2021r. , bezpośrednio w sekretariatach szkół biorących udział w
Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania prac w przypadku ich niewystarczającej
ilości ( mniej niż 10 prac - w każdej kategorii wiekowej). W związku z tym wydłużeniu ulegnie termin
rozwiązania konkursu a informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.
3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa w składzie – 5 osób – powołana przez
Organizatora.
4. Komisja Konkursowa pod uwagę weźmie:


umiejętność doboru tematu pracy,



zachowanie zasad sketchnotingu



jakość wykonania,



oryginalność.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

2

§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista laureatów wraz ich pracą konkursową zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.
2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie w terminie do dnia 10 czerwca 2021r.
3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Toporzysku.
4. Nagrody zostaną przesłane do szkół w terminie do 15 czerwca 2021r.
.
§6
Nagrody
1. Organizator przyzna nagrody w postaci bonów oraz nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
§7
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia
konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do
Konkursu powstałe bez winy Organizatora.
3. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej wynosi wyłącznie Uczestnik Konkursu
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz unieważnienia
Konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureatów.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa,
a w szczególności Kodeksu cywilnego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy
zgłoszonej do Konkursu.
7. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane polubownie.
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