Międzyszkolny Konkurs Matematyczny
„Geometria w Architekturze”

PATRONAT HONOROWY
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława
Konarskiego w Lublinie przy ul. Kunickiego 116.
2. Organizacją Konkursu zajmują się: p. Karina Kołbuś (nauczyciel matematyki
i informatyki)

i

p.

Izabela

Szczypień

(nauczyciel

matematyki)

Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie.
3. Organizatorzy określili następujące cele Konkursu:


rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,



popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej,



znajdowanie odpowiedników matematycznych pojęć występujących
w architekturze i sztuce,



obserwowanie obiektów architektonicznych i dostrzeżenie w nich geometrii,



motywowanie uczniów do samodzielnej pracy poznawczej i twórczej,



promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół,



współpraca oraz wymiana doświadczeń nauczycieli szkół biorących udział
w konkursie.

ORGANIZACJA KONKURSU
1. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Geometria w Architekturze” przeznaczony
jest dla uczniów klas 4- 7 szkół podstawowych z Lublina i okolic.
2. Uczniowie przygotowują indywidualne prace do wyboru z 2 kategorii: praca
plastyczna – wykonana dowolną techniką (np. plakat, makieta) lub

praca

multimedialna (prezentacja, film –czas trwania do 5 minut)
Pracę należy opisać wg schematu :
Imię i nazwisko autora pracy:
Klasa:
Szkoła:
Nr tel. szkoły:
Adres e-mail szkoły:
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu:

3. Każdy uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną, samodzielną pracę
z poszanowaniem prawa autorskiego.
4. Zgłoszenie pracy do konkursu wymaga złożenia jednocześnie:
- karty zgłoszenia (załącznik nr 1),
- zgody rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych
osobowych ( załącznik nr 2),
- zgody rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie
i rozpowszechnianie nadesłanej pracy (załącznik nr 3),
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy o zapoznaniu się
z regulaminem Konkursu (załącznik nr 4) - według zamieszczonych wzorów.
5. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność jego organizatora.
6. Prawa autorskie do nadesłanych prac przechodzą na własność Szkoły
Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego i mogą być wykorzystywane
w celach promocyjnych konkursu.
7. Prace należy przesłać do dnia 25 maja 2018 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
ul. Kunickiego 116, 20 - 436 Lublin
z dopiskiem Międzyszkolny Konkurs „Geometria w architekturze”
8. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty komisji oraz wyniki będą dostępne na
stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego
w Lublinie sp1.lublin.eu

9. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas finału konkursu.
10. Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1
im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. We wszystkich sprawach spornych
decydujący głos należy do Organizatorów Konkursu. Decyzje Komisji Konkursowej
są ostateczne.

PRZEBIEG FINAŁU
1. Przywitanie gości.
2. Prezentacja nagrodzonych prac.
3. Wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom w każdej kategorii.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Załącznik nr 1:
( pieczęć szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA
Międzyszkolny Konkurs „Geometria w architekturze”
Kategoria: praca plastyczna/ praca multimedialna
(właściwe podkreślić)

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM



Imię i nazwisko ucznia .....................................................................................
kl.…………



Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca:

………………….........................................................................................

………………………………………………….….. nauczany przedmiot:


Nazwa, adres szkoły:
………………...…..……...……………………………….………..
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
tel. ………..……………………………………
e-mail: ………………………………………
województwo: ……………………..………

……………………………………………
( podpis rodzica/opiekuna dziecka/ucznia pełnoletniego)
Załącznik nr 2:

...….………………………………
( pieczęć i podpis dyrektora)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka –
…...…………………………………………………………………………………… * w związku z jego udziałem
w Międzyszkolnym Konkursie „Geometria
w Architekturze” organizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 1 im ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach
i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez
Organizatorów Konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i
realizacji Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/my dobrowolności podania
danych oraz, że zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz
możliwości ich poprawiania. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922)

............................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

* imię i nazwisko autora pracy

Załącznik nr 3:
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie
nadesłanej pracy

Wyrażam zgodę na udział ..................................................................................................*
w Międzyszkolnym Konkursie „Geometria
w Architekturze” organizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 1 im ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. Oświadczam, że nadesłana praca została
wykonana wyłącznie przez autora wymienionego w zgłoszeniu, w żadnej części nie narusza praw
autorskich osób trzecich i nie była wcześniej przedstawiana w innych konkursach. Przekazuję
nieodpłatnie Organizatorom Konkursu prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej pracy oraz
wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy.

..............................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy)

* imię i nazwisko autora pracy

Załącznik nr 4:
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Międzyszkolnego Konkursu „Geometria
w Architekturze” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im ks. Stanisława Konarskiego
w Lublinie oraz akceptuję jego warunki.

..............................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)

