Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 12
tel.: (17) 222-82-70, fax: (17) 222-74-02
email: lorop2@wp.pl, www.loropczyce.info

Regulamin III Powiatowego Konkursu Matematycznego
im. prof. Stanisława Viscardiego „Viscardius” dla gimnazjalistów
1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Ropczycach.
2. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty powiatu ropczycko – sędziszowskiego.
3. Cele konkursu:
a. popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół
gimnazjalnych,
b. motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli
do pracy z młodymi pasjonatami,
c. przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Matematycznej,
d. wprowadzenie gimnazjalistów w atmosferę przyszłych egzaminów,
e. diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania talentów
matematycznych.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas gimnazjów z terenu powiatu
ropczycko – sędziszowskiego.
5. Intencją organizatorów konkursu jest uczczenie pamięci prof. Stanisława Viscardiego
– długoletniego nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Ropczycach.
6. Zakres tematyczny konkursu – zadania o podwyższonym stopniu trudności
obejmujące podstawę programową matematyki na III etapie edukacyjnym
(gimnazjum).
7. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie (ilość oddziałów klas trzecich
danego gimnazjum + 1) uczestników.
8. Uczniowie zgłaszani są do konkursu na kartach zgłoszeniowych, dołączonych
do niniejszego regulaminu.
9. Organizator nie finansuje kosztów przejazdu.
10. Przebieg konkursu:
a. Gimnazja otrzymują pismo skierowane do dyrektorów szkół zawierające
zaproszenie, regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia.
b. Każda szkoła wyłania uczestników. Karty zgłoszeniowe należy przesłać:
 pocztą na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki,
ul. Mickiewicza 12, 39 – 100 Ropczyce,
 faksem pod numer: (17) 2227402,
 e-mailem: visardius@wp.pl.
c. Konkurs jest jednoetapowy i przeprowadzany jest w siedzibie organizatora
16.03.2017 o godzinie 10.00.
d. Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 06.03.2017 r. (data otrzymania
zgłoszenia przez organizatora).
e. Uczniowie zgłaszają się do konkursu pod opieką nauczyciela.
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f. Uczniowie zgłaszający się do konkursu muszą mieć przy sobie: ważną legitymację
szkolną, przybory matematyczne i przybory do pisania oraz podpisaną przez
rodziców/opiekunów prawnych zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
g. Ogłoszenie wyników konkursu odbywa się na stronie internetowej szkoły
w czasie do 7 dni po terminie konkursu.
h. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród odrębnym pismem.
i. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody, a dla wszystkich uczestników
dyplomy uczestnictwa.
j. Opiekunowie uczestników otrzymują podziękowanie za osiągnięcia w pracy
z uczniem zdolnym.
k. Uczniowie pracują indywidualne.
l. Suma punktów przyznanych za poszczególne zadania decyduje o wygranej.
m. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 75 minut.
n. O podziale nagród decyduje komisja konkursowa, w której skład wchodzą
nauczyciele matematyki: mgr Grażyna Baran - przewodnicząca, mgr Agnieszka
Smolak, mgr Stanisław Wojtanowicz, mgr Hubert Paśko, mgr Paweł Marć.
11. Zadania komisji konkursu:
a. opracowanie regulaminu konkursu,
b. przygotowanie zadań konkursowych,
c. przygotowanie protokołu,
d. organizacja konkursu,
e. wyłonienie laureatów i wyróżnionych w konkursie,
f. pozyskanie sponsorów nagród, sporządzenie i rozdanie dyplomów dla
wszystkich uczestników i laureatów konkursu,
g. zorganizowanie uroczystego ogłoszenia wyników dla laureatów i wyróżnionych,
h. prowadzenie dokumentacji konkursu.
12. Wszelkie sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator
konkursu.
13. Ewentualne pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres e-mail:
viscardius@wp.pl

nauczyciele matematyki
………………………..
………………………..
………………………..
……………………….

Dyrektor Szkoły
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……………………………..…, ……………….. 2017 r.
(miejscowość)

(data)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU (dziecka)
……………………………................................................
Imię i nazwisko dziecka

……………………………….............................................
Nazwa i adres szkoły

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna
w III Powiatowym
Konkursie
Matematycznym
im. prof. Stanisława
Viscardiego „Viscardius” dla gimnazjalistów organizowanym przez Liceum
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. Znam i akceptuję
zapisy regulaminu konkursu.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na wykorzystanie danych
osobowych oraz wyników uzyskanych przez moją córkę/mojego syna
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

…………………………………………….……..
Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO III POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
IM. STANISŁAWA VISCARDIEGO „VISCARDIUS” DLA GIMNAZJALISTÓW
Nazwa szkoły

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

imię i nazwisko
ucznia

klasa
ucznia

adres e-mail
ucznia

imię i nazwisko
opiekuna

adres e-mail
opiekuna

