
             

REGULAMIN  KONKURSU 

„BZIK MATEMATYCZNY” 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

 

 

 

 

MIEJSCE:                               Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5  

Szkoła Podstawowa nr 21 w Wodzisławiu Śl. 

ul. B. Chrobrego 308  Wodzisław Śląski 

 

UCZESTNIK:                        uczeń kl. IV szkoły podstawowej 

                                               (każda szkoła może zgłosić jednego ucznia) 

 

TERMINY   

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 25.04.2019r.  

Zgłoszenie ucznia   należy przesłać  e-mailem  na adres organizatora:  tytko.l@op.pl 

( w temacie wiadomości proszę wpisać -  konkurs Bzik) 

Zgłoszenie powinno zawierać:  

       - pełną nazwę szkoły 

       - imię, nazwisko i klasę uczestnika  

       - imię i nazwisko nauczyciela, który przygotowywał ucznia do konkursu 

  

Zgłoszenie zostaje uznane za przyjęte jeżeli zgłaszający otrzyma 

potwierdzenie. 

                       

 Termin konkursu :  06 maja 2019r ( poniedziałek)  o godzinie 10.00 

 

Cele konkursu: 

- zainteresowanie matematyką i pokazanie, że matematyką można też się bawić, 

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności logicznego myślenia dziecka w młodszym 

wieku szkolnym 

- umacnianie wiary dziecka we własne siły, możliwości oraz umożliwienie mu zdobycia 

sukcesu 

 

Zakres materiału: 

- zadania wymagające logicznego myślenia 

- sudoku 

- tangramy 

- zagadki matematyczne 

 

mailto:tytko.l@op.pl


Uczestnicy są zobowiązani do przybycia na konkurs z kartą zgłoszeniowa (zgodą na 

przetwarzanie danych – załącznik) oraz legitymacją szkolną. 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

KARTA UCZESTNIKA POWIATOWEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO  

„BZIK MATEMATYCZNY” 

 

1 Nazwisko ucznia:  

 

2 Imię ucznia:  

 

3 Klasa:  

 

4 Pełna nazwa szkoły:  

 

5 Adres szkoły:  

 

6 Powiat:  

 

7 Gmina:  

 

8 Nr tel. szkoły:  

 

9 e-mail: 
 

 

10 

Imię i nazwisko osoby 

przygotowującej ucznia 

do konkursu 

 

 

 

 

 

 
 data  podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

KOD UCZNIA  



 

ZAŁĄCZNIK 2  

Klauzula zgody  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

…………………………………………………… w celach organizacji i przeprowadzenia 

konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.  

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 

celów, w jakim zostały zebrane. 

 Nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

………………………………………………………. 

 

 Klauzula informacyjna  

Organizator informuje, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych 

danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

……………………………………………………….  

 

Oświadczenie  

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w 

regulaminie konkursu.  

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

……………………………………………………….  

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 

wizerunku dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez 

organizatorów, na potrzeby konkursu. 

 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie.  

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach organizatora) oraz zamieszczenie w 

materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek dziecka nie może być użyty w 

formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka.  

 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 


