REGULAMIN
XV POWIATOWEGO KONKURSU
MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

EKOMAT
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych powiatu raciborskiego.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu.
3. Konkurs objęty jest patronatem Starosty Powiatowego Grzegorza Swobody.
4. Cele konkursu:
 rozwijanie zainteresowań matematycznych
 propagowanie treści ekologicznych,
 zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym miasta Raciborza i okolic uczniów uzdolnionych
matematycznie,
 uświadamianie o zagrożeniach środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania.
5. Uczestnictwo w konkursie:
 konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych,
 każda szkoła typuje jeden zespół dwuosobowy,
 uczniowie pracują wspólnie,
 wygrywa ten zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów.
6.

Konkurs polega na rozwiązywaniu testu złożonego z zadań zamkniętych, otwartych bądź zadań
z luką z matematyki i przyrody.

7. Bibliografia:
 „Zbiór zadań nietrudnych kl. IV-VI” – Kinga Gałązka,
 „Osobliwości przyrodnicze miasta Raciborza” - Duda Jan,
 „Na olimpijskim szlaku” – Henryk Pawłowski,
 „Czy chcesz mieć szóstkę z matematyki kl. IV – VI” – S. Kalisz,
 „Zabawy z wesołym Kangurkiem” Wydawnictwo Aksjomat Toruń,
 Dostępne podręczniki do przyrody w klasach IV – VI
 … i inna dostępna literatura.
8. Termin i miejsce konkursu: 22.05.2019r. godz. 1000, Szkoła Podstawowa nr 18 w Raciborzu.
9.
Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: konkurs.ekomat@sp18.pl do 07.05.2019. roku zgodnie
z poniższym wzorem:
Szkoła
– miejscowość,
adres

Imiona i nazwiska uczniów

Imię i nazwisko opiekuna

WAŻNE! Do zgłoszenia należy załączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników
konkursu (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
Serdecznie zapraszamy

ZAŁĄCZNIK NR 1
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKA KONKURSU
Zgodnie z art. 7 i art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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
obowiązującego od 25 maja 2018r. ( RODO ),
informuję iż: administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu, ul. Ocicka 52, 47-400 Racibórz
□ danych osobowych*
□ wizerunku mojego dziecka*

............................................................................................................................
(imię, nazwisko)
ucznia/uczennicy

....................................................................................................
(nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu)

w celu realizacji podstawowych potrzeb związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem
XV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNO –PRZYRODNICZEGO „EKOMAT”
Data i podpis rodzica ..............................................................

* proszę zaznaczyć

