XII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych organizowany
przez II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie
Regulamin konkursu:
1. Cele konkursu:
Konkurs ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczniów, rozbudzenie
zainteresowania matematyką, wyzwolenie aktywności poznawczej młodzieży oraz
rozwijanie umiejętności samodzielnego i twórczego myślenia.
2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej, który opanował
zakres materiału niezbędny do uczestniczenia w nim. Konkurs jest bezpłatny.
3. Organizacja i przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się 27 lutego 2020 r. o godzinie 12.30 w
II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie.
Konkurs jest jednoetapowy, ma charakter zadań otwartych, w których uczniowie
powinni się wykazać sprawnością rachunkową, analizowania i interpretowania treści
zadań oraz logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Wyniki konkursu są
wynikami ostatecznymi.
4. Zgłoszenie szkoły:
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 lutego 2020 r. (szkoła może
maksymalnie zgłosić trzy osoby).
Uczestnicy konkursu zgłaszają się w II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Mikołowie w dniu konkursu o godz. 12.15. z legitymacją
szkolną, prostym kalkulatorem oraz podpisaną przez rodziców zgodą na
publikowaniewizerunkuw zakresie działalności promocyjno-marketingowej.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać faksem pod numer (032) 2262247
5. Ogłoszenie wyników i nagrody:
Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół do dnia 16 marca 2020 r. na podany
w karcie zgłoszeniowej adres e-mail. Nagrodzone zostaną I, II i III miejsce. O zajęciu
miejsca zdecyduje uzyskana liczba punktów. O terminie i szczegółach wręczenia
nagród zainteresowani zostaną powiadomieni.
6. Zakres materiału:
 działania na liczbach rzeczywistych (liczby wymierne, potęgi, pierwiastki);
 wzory skróconego mnożenia oraz ich zastosowanie (kwadraty);
 równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;
 układy równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi;
 geometria płaszczyzny

KARTA ZGŁOSZENIA

XII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych.

Nazwa Szkoły ……………………………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Telefon/fax…………………………………………………………………………………
E-mail szkoły (obowiązkowo) …………………………………………………………….

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

1
2
3

…………………………………………
Miejscowość i data

klasa

Nauczyciel prowadzący

Zgoda na publikowanie wizerunku
w zakresie działalności promocyjno-marketingowej
……………………………………………………………………
Imię i nazwisko Dziecka

Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na bezterminowe,
publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez II Liceum Ogólnokształcące
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie z siedzibą przy ul. Pokoju 4, 43-190 Mikołów,
zarejestrowanego podczas XII Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół
podstawowych w celach związanych z funkcjonowaniem i promocją II Liceum Ogólnokształcącego
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie.
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa szkoły www.2lomikolow.pl,
Facebook II LO.Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane na stronę
internetową Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku
zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych i dóbr osobistych mojego dziecka
zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw.
Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz
że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję.
Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem w/w danych osobowych jest II Liceum
Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie z siedzibą przy ul. Pokoju 4, 43-190
Mikołów.
Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany,
iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

.............................................................................
(data i czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów)

