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XII Regionalny Konkurs Matematyczny
im. Stefana Banacha
„Matematykiem jest ten kto umie znajdować analogie...”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I, II i III liceów ogólnokształcących oraz I, II, III i IV techników
do udziału w XII Regionalnym Konkursie Matematycznym im. Stefana Banacha pod patronatem
Starosty Lublinieckiego,
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej,
Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz
Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Regulamin konkursu
1. Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu.
2. Każda szkoła może wystawić 4 zawodników. W przypadku Zespołu Szkół każdy typ szkoły może wystawić
swoją drużynę.
3. Konkurs polega na rozwiązaniu w czasie 90 minut pięciu zadań i uzyskaniu jak największej liczby punktów.
4. Konkurs jest indywidualny i jednoetapowy.
5. Podczas pisania nie można korzystać z tablic matematycznych i kalkulatorów.
6. Kodowane prace oceniane są przez Jury składające się z przybyłych na konkurs nauczycieli
pod przewodnictwem autorów zadań tj. pracowników Instytutu Matematyki Politechniki Częstochowskiej.
Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
7. Dla najlepszych zawodników przewiduje się nagrody ufundowane przez sponsorów.
8. Termin nadsyłania zgłoszeń (mailem lub listem) upływa 5 kwietnia 2018 r. na formularzu według załączonego
wzoru wraz z wypełnionymi i podpisanymi oświadczeniami o ochronie danych osobowych.
9. Organizatorzy mogą uzupełnić listę startujących uczniami swojej szkoły w przypadku małej liczby
zgłoszonych uczestników.

Organizator konkursu:
Nauczyciele matematyki
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(pieczęć nagłówkowa szkoły)

Zgłoszenie
uczestników na XII Regionalny Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha
pod patronatem Starosty Lublinieckiego,
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
odbywającego się w Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00.

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego

1.
2.
3.
4.
Termin zgłaszania drużyn upływa 5 kwietnia 2018 roku.

Opiekun uczniów podczas trwania konkursu: ....................................................................................................

.............................................
(Dyrektor Szkoły)
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........................................................
(miejscowość, data)

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku ucznia do celów konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku ucznia:

..............................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły)

dla
potrzeb
niezbędnych
do
realizacji
XII
Regionalnego
Konkursu
Matematycznego
zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami).

...........................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)

