Regulamin Konkursu „Planszowa gra matematyczna”
organizowanego w ramach autorskiego projektu Biblioteki Kraków „Z matematyką
na wesoło” w ramach projektu Fundacji mBanku „Wakacje z matematyką”
Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

§1
Organizatorem konkursu „Planszowa gra matematyczna” jest Biblioteka Kraków z siedzibą
w Krakowie (wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską
Kraków, pod numerem 34) adres: 31-154 Kraków, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3.
§2
Celem konkursu jest: zachęcenie uczniów do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego
czasu, przygotowania własnej gry matematycznej, poszerzenie i utrwalenie wiedzy
w zakresie edukacji matematycznej, rozwijanie u dzieci zdolności logicznego myślenia
i zapamiętywania, rozwijanie zainteresowań matematycznych poprzez zachęcenie do
tworzenia własnej gry matematycznej, pokazanie, że nauka poprzez zabawę może być
inspirująca i ciekawa.
§3
Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-VII Szkoły Podstawowej, spędzających
tegoroczne wakacje w mieście.
§4
Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie autorskiej planszowej gry
matematycznej. Uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej opracują gry utrwalające
podstawowe działania matematyczne objęte programem nauczania wczesnoszkolnego,
doskonalące podstawowe techniki rachunkowe. Uczniowie kl. IV-VII opracują gry
matematyczne doskonalące techniki rachunkowe z zastosowaniem m.in. wybranych pojęć
geometrycznych, ułamków zwykłych i dziesiętnych, figur geometrycznych i ich własności,
równań i nierówności oraz innych umiejętności objętych programem nauczania w klasach
IV-VII.
§5
Konkurs trwa od 18.07-21.08.2017 r.
§6
Warunki udziału w konkursie:
 każdy uczestnik może złożyć wyłącznie jeden projekt autorskiej gry matematycznej
w formie wydruku komputerowego lub pracy plastycznej,
 do Konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie prace, które do tej pory nie były oceniane,

 każdą zgłoszoną pracę należy opisać podając: imię, nazwisko, wiek autora, dane
kontaktowe (adres e-mail, telefon),
 do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na
uczestnictwo w Konkursie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do
celów związanych z konkursem (załącznik nr 1),
 prace należy składać w dowolnej filii Biblioteki Kraków w godzinach pracy filii od
18.07.2017 r. do 21.08.2017 r. Prace złożone po terminie nie wezmą udziału
w Konkursie.
§7
Informacja o konkursie dostępna na stronie www.biblioteka.krakow.pl. Dodatkowe pytania
proszę kierować na adres konkursy@biblioteka.krakow.pl
§8
Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatorów, w terminie do 28.08.2017 dokona
oceny prac konkursowych i wyłoni zwycięzców. Nagrody zostaną przyznane w dwóch
kategoriach: uczniowie klas I-III oraz klas IV-VII.
§9
Decyzje Jury o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
§ 10
Zwycięzcy konkursu zaproszeni zostaną do udziału w uroczystości wręczenia nagród, która
odbędzie się dnia 28.08.2017 r.
§ 11
Nagrodami w Konkursie są książki oraz gry zakupione z dotacji Fundacji mBanku.
§ 12
Lista laureatów zamieszczona zostanie na stronie Biblioteki Kraków i profilu na Facebooku.
§ 13
Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu tj.
w celu wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Laureatów.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia
Konkursu.
§ 14
Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego
regulaminu.

Załącznik nr 1
Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez
Bibliotekę Kraków, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu pt. „Planszowa gra matematyczna”. Zostałem
poinformowany/a, iż moje i mojego dziecka dane osobowe będą przekazane członkom
Komisji Konkursowej i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców konkursu
oraz opublikowania jego wyników.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że
zostałem poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich
poprawiania.

…………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

Zgoda opiekuna prawnego
na publikację wizerunku uczestnika konkursu *
Wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia z rozdania
nagród) na stronach Organizatorów konkursu pt. „Planszowa gra matematyczna” w zakresie
związanym z uczestnictwem w powyższym konkursie.
Zostałam/em poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi
prawo dostępu do treści danych dziecka oraz ich poprawienia.

…………………………………
miejscowość, data

…………………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

* Wypełnienie i podpisanie „Zgody opiekuna prawnego na publikację wizerunku autora
pracy” na stronie internetowej Organizatora nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia
się do konkursu.

