Regulamin konkursu „Maraton Matematyczny Ósmoklasistów”

I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu matematycznego „Maraton Matematyczny” jest Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.

II. PATRONAT HONOROWY
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Kolskiego pan
Robert Kropidłowski oraz Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Kole.
III. TERMIN KONKURSU I ZGŁOSZENIA
1. Konkurs odbędzie się 3 IV 2019r. w godzinach 09:00-11:00.
2. Udział uczniów w konkursie należy zgłosić do 27 III 2019r. pisemnie
(może być faxem) na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie,
ul. A. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa
tel./fax (63)273-02-63
3. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez dyrektora szkoły
i nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami podczas konkursu.
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku
należy dostarczyć organizatorom w dniu konkursu. Udzielenie zgody
jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie
http://zspklodawa.org

IV. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych
uczniów, zachęcanie ich do twórczego i logicznego myślenia oraz odkrywanie
młodych talentów matematycznych.

V. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej.
2. Każdą szkołę mogą reprezentować dwie drużyny dwuosobowe,
wydelegowane przez szkołę.

VI. REGULAMIN KONKURSU
1. Każdy zespół dwuosobowy pracuje przy oddzielnym stoliku.
2. Każdy zespół losuje numer stolika, na którym przygotowane są:
- zestawy zadań z określoną ilością punktów,
- karty odpowiedzi,
- brudnopis.
3. Uczestnicy konkursu przynoszą ze sobą przybory do pisania oraz
przybory geometryczne.
4. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatorów i korektorów.
5. Zadania konkursowe są zgodne z podstawą programową z matematyki dla
klas IV-VIII szkoły podstawowej.
6. Treści zadań konkursowych są analogiczne do zadań, z jakimi uczniowie
spotykają się w podręcznikach i zbiorach zadań do matematyki
z: GWO, Operonu, Nowej Ery i WSiP.
7. Konkurs składa się z 35 zadań, za które można łącznie uzyskać 50
punktów.
8. Suma punktów na kartach odpowiedzi decyduje o kolejności miejsc
poszczególnych drużyn (w przypadku zespołów, które uzyskają taką samą
ilość punktów decyduje czas oddania pracy).
9. Wszyscy uczestnicy maratonu muszą okazać się aktualną legitymacją
szkolną.
10.Oficjalne wyniki maratonu zostaną ogłoszone 3 kwietnia 2019r.
o godzinie 12:00.
11. Konkurs jest bezpłatny.

VII. NAGRODY
1. Nagroda za I miejsce – puchar Starosty Powiatu Kolskiego oraz nagrody
rzeczowe.
2. Nagroda za II miejsce – puchar Naczelnika Wydział Oświaty, Kultury
i Sportu w Kole oraz nagrody rzeczowe.
3. Nagroda za III miejsce – puchar Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kłodawie oraz nagrody rzeczowe.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w „Maratonie
Matematycznym”.

VIII. SPONSORZY KONKURSU
1. Starostwo Powiatowe w Kole.
2. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.
3. Radny powiatu kolskiego pan Marek Marciniak.

