Regulamin
Gminnego Rodzinnego Konkursu
„Logicznego Myślenia”
dla mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie

1. CELE KONKURSU:
 popularyzowanie matematyki
 rozwijanie zainteresowań matematycznych
 pobudzanie twórczego i logicznego myślenia i wnioskowania
 doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu
problemów
 kształcenie umiejętności współdziałania oraz właściwej komunikacji w grupie
2. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 2
Koordynator: mgr Natalia Konarzewska, mgr Joanna Świętorecka
3. TERMIN KONKURSU:
Konkurs odbędzie się 12 marca 2019 r. o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej im. Kunegundy
Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich.
4. ZASADY UCZESTNICTWA:
W Konkursie może wziąć udział każda rodzina mieszkająca na terenie gminy Trąbki Wielkie.
Rodzina powinna składać się przynajmniej z jednego dziecka w wieku do lat 15 oraz
przynajmniej jednej osoby dorosłej będącej rodzicem lub prawnym opiekunem
dziecka/dzieci.
Karty zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych
(Załącznik nr 1) należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej
w Trąbkach Wielkich osobiście lub pocztą w terminie do 08. 02. 2019 r.
5. PRZEBIEG KONKURSU:
 Gminny Rodzinny Konkurs „Logicznego Myślenia” ma formę turnieju .
 Do każdego zadania typowane są dwie osoby z rodziny: jedno dziecko i jedna osoba
dorosła.
 Uczestnicy Konkursu wykonują w parach siedem konkurencji z zakresu gier
matematycznych i logicznych.
 Podczas rozwiązywania zadań zawodnicy nie mogą korzystać z kalkulatorów ani
innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 Czas trwania konkursu wynosi około 2 godzin.
 Klasyfikację końcową ustala jury złożone z nauczycieli pracujących w Szkole
Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich, biorąc pod uwagę





łączną liczbę uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów
o miejscu decyduje łączny czas drużyny po zaliczeniu wszystkich konkurencji.
Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu
Konkursu.
Laureatami Konkursu zostają trzy drużyny, które po zaliczeniu wszystkich konkurencji
uzyskają największą liczbę punktów.
Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!
Organizatorzy

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia uczestnictwa
w Gminnym Rodzinnym Konkursie
„Logicznego Myślenia”
1.Imię i nazwisko dzieci:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów:
………………………………………………………………
…........................…………………………………...
3.Telefon : …………………………………..
4. Zgoda
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek ww. osób, w tym
imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do udziału w konkursie oraz publikacji przez Szkołę
Podstawową im. K. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich wyników konkursu na stronie internetowej
szkoły, w kronice szkolnej, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem
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), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…...……………....
miejscowość

…………………..
data

…..................................
…..………………………….....
podpisy rodziców/prawnych opiekunów

