
Regulamin  

Gminnego Konkursu Matematycznego „Biegiem po matematykę”                                 

w roku szkolnym 2021/2022 

I.  Organizator: 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie. 

II. Adresat konkursu: 

Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej. 

 III. Cele konkursu: 

1. Popularyzacja matematyki w połączeniu z rywalizacją ruchową, pobudzanie i 

rozwijanie zainteresowań  uczniów. 

2. Motywowanie uczniów do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności z matematyki. 

3. Wdrożenie uczniów do wykorzystania posiadanej wiedzy przy rozwiązywaniu 

problemów w sytuacjach praktycznych. 

IV. Przedmiot oceny konkursowej: 

1. Rywalizacja w konkurencjach sportowych. 

2. Rywalizacja z umiejętności matematycznych. 

Tematyka oparta będzie na treściach matematycznych zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, a w szczególności: 

1. Obliczenia procentowe w sytuacjach praktycznych. 

2. Działania na potęgach i pierwiastkach, własności potęg i pierwiastków. 

3.  Notacja wykładnicza. 

4. Zadania na uzasadnienie z powyższych działów. 

Aby przygotować się do konkursu zachęcamy do korzystania z podręczników szkolnych, 

zbiorów zadań, przykładowych arkuszy egzaminacyjnych oraz ze stron internetowych 

zajmujących się popularyzacją matematyki. 

V. Struktura i przebieg konkursu: 

1. Konkurs jest jednoetapowy. Ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu odbywa się 

tego samego dnia. 

2. W konkursie bierze udział zespół, po jednym ze szkoły, w skład którego wchodzi                   

4 uczniów z klas VII i VIII. 

3. Jury do oceny konkurencji sportowych stanowią uczniowie Zespołu Szkół                               

w Pobiednie. 

4. Jury do poprawy prac matematycznych stanowią nauczyciele opiekunowie                               

z poszczególnych szkół. 



5. Wynikiem końcowym konkursu będzie średnia punktów zdobytych w obydwu 

konkurencjach. 

VI. Termin konkursu: 

1. 30 maja 2022 r.  

2. Rozpoczęcie: godz. 8.30. 

3. Zakończenie: ok. godz. 10.30. 

VII. Zgłoszenie uczniów: 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail: zspobiedno@interia.pl, lub telefonicznie na 

nr: 13 4675300, do dnia 17 maja 2022 r. 

W zgłoszeniu prosimy uwzględnić: 

1. Nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy. 

2. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. 

3. Liczbę uczestników z poszczególnych klas. 

VII. Uwagi: 

1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

2. Każdy uczestnik powinien posiadać przybory do pisania, strój gimnastyczny i obuwie 

sportowe. 

3. Nagrody funduje Dyrektor Zespołu Szkół w Pobiednie. 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody 

uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu 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 – RODO) w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z konkursem.  

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych i publikacje wizerunku .  

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników                      

i ich opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz 

ich publiczne, w tym w mediach wykorzystanie danych osobowych. 

4. Uczestnik konkursu zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia                                                 

i nazwiska oraz nazwy reprezentowanej przez niego szkoły w celu publikowania 

informacji (także w mediach) o wynikach konkursu.  

5. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby 



zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 

wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Zespół Szkół 

im. Jana Pawła II w Pobiednie. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@bukowsko.pl 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu „Biegiem po matematykę”. 

4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów.  

5. Uczestnikom konkursu, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:  

1) sprostowania danych,  

2) usunięcia danych,  

3) ograniczenia przetwarzania danych,  

4) przenoszenia danych,  

5)  wniesienia sprzeciwu,  

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane                    

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

8. Organizator będzie zbierał następujące dane:  nazwę i adres szkoły, adres e-mail, 

numer telefonu, imię i nazwisko ucznia zgłoszonego do konkursu, imię i nazwisko 

opiekuna ucznia zgłoszonego do konkursu. 

 

Pobiedno, dn. 25.04.2022 r.                                                  Dyrektor Zespołu Szkół 

 

 

 

 

 

 

 


