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Regulamin Konkursu Matematycznego  

„Z geometrią za pan brat” 

 

 

„Z geometrią za pan brat” to konkurs dla każdego, kto lubi rozwiązywać zadania, 

zagadki matematyczne oraz łamigłówki logiczne. 

 

1. Konkurs matematyczny jest organizowany przez Zespół Szkół w Nowej Sarzynie 

w ramach projektu „Z geometrią za pan brat”. Projekt został zgłoszony przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Szkół „Prymus” do programu grantowego mPotęga  

i otrzymał dotację Fundacji mBanku. 

2. Celem konkursu jest: 

• popularyzacja geometrii wśród dzieci, 

• rozbudzenie zainteresowań uczniów,  

• rozwijanie wyobraźni geometrycznej i logicznego myślenia, 

• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 

• utrwalanie i poszerzanie wiedzy zdobytej na lekcjach. 

3. Konkurs odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godzinie 10.00  w Zespole Szkół 

w Nowej Sarzynie. 

4. W zmaganiach matematycznych mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły 

złożone z jednego ucznia klasy czwartej, jednego ucznia klasy piątej i jednego 

ucznia klasy szóstej szkoły podstawowej. 
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5. Każda szkoła może zgłosić do konkursu od jednego do maksymalnie trzech 

zespołów. 

6. Zgłoszenia drużyn dokonywane są do 21 listopada 2022 r. drogą mailową 

(zgeometriazapanbrat@gmail.com). Nauczyciel opiekun uczniów zgłasza 

zespoły wysyłając na wskazany e-mail wypełniony formularz (załącznik nr 1), 

podając:  

• nazwę drużyny, 

• imiona i nazwiska członków zespołu, 

• nazwę szkoły, 

• imię i nazwisko nauczyciela opiekuna uczniów. 

7. Konkurs składa się z dwóch części: 

• pisemnej (zawierającej zadania i zagadki geometryczne, obejmujące 

wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej z matematyki); 

• praktycznej (obejmującej układanie tangramu, układanki logicznej literki 

T oraz happy cube). 

8. Protokół wraz z pracami uczniów pozostaje w dokumentacji konkursu. 

9. Każdy uczestnik konkursu po zapoznaniu się z Regulaminem przekaże 

nauczycielowi – opiekunowi podpisane oświadczenie o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Nauczyciel zgłaszający 

zespół do rozgrywek do 21 listopada 2022 r. prześle skan podpisanego 

oświadczenia na adres zgeometriazapanbrat@gmail.com lub dostarczy 

oryginały dokumentów organizatorowi konkursu. 
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10. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody. Pięć drużyn z największą 

liczbą punktów zostanie zaproszonych na podsumowanie konkursu, które 

odbędzie się w grudniu 2022 r. w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie. 

W uzasadnionych przypadkach organizator może zaprosić kolejne zespoły 

w rankingu. 

11. Danymi osobowymi osób fizycznych przetwarzanymi w celu realizacji konkursu 

zarządza administrator Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie. Dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każda osoba 

fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania 

i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

12. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.  

13. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte 

w Regulaminie.  

14. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej w Nowej Sarzynie www.sp.nowasarzyna.eu. 
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Załącznik nr 1 

 

 

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO KONKURSU MATEMATYCZNEGO  

„Z GEOMETRIĄ ZA PAN BRAT” 

 

Nazwa drużyny 
 

 

Imię i nazwisko ucznia  

klasy czwartej 

 

 

Imię i nazwisko ucznia  

klasy piątej 

 

 

Imię i nazwisko ucznia  

klasy szóstej 
 

Szkoła 

 

 

 

Imię i nazwisko  

nauczyciela opiekuna uczniów 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)      (Podpis nauczyciela – opiekuna uczniów) 
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………….……..… (imię i nazwisko 

rodzica/prawnego opiekuna) oświadczam, iż: 

• Wyrażam zgodę na udział …………………………………….…………………………………………...…… (imię 

i nazwisko ucznia) w Konkursie Matematycznym organizowanym przez Zespół Szkół 

w Nowej Sarzynie w ramach projektu „Z geometrią za pan brat”, a także na wykorzystanie 

jego wizerunku, w zakresie publikacji filmów oraz zdjęć dokumentujących przebieg 

konkursu, a także na podaniu imienia, nazwiska ucznia oraz nazwy szkoły, do której 

uczęszcza, na stronach internetowych, profilach Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie, na 

portalach społecznościowych oraz w mediach w celach promocyjnych, edukacyjnych oraz 

informacyjnych. 

• Udzielam zgody Fundacji mBanku na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Projektu 

edukacyjnego „Z geometrią za pan brat” w Internecie (na stronach internetowych: 

www.mfundacja.pl, www.mbank.pl, www.mPotega.pl, www.mjakmatematyka.pl, a także 

profilach mBanku na portalach społecznościowych oraz w materiałach promocyjno-

informacyjnych przedstawiających Program grantowy „mPotęga” i/lub działalność 

Fundacji mBanku i Fundacji Dobra Sieć. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia przez organizatora konkursu 

i przyjmuję do wiadomości, że  

1. tak zebranymi danymi osobowymi zarządza administrator Zespołu Szkół w Nowej 

Sarzynie, 

2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem 

w Konkursie Matematycznym „Z geometrią za pan brat”, 

3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udziału w konkursie, 

4. mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania zgodnie z art. 32 Ustawy 

o ochronie danych osobowych. 

• Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu Konkursu Matematycznego 

„Z geometrią za pan brat”. 

 

 

………………………………………..     .………………………………………………………. 
(miejscowość, data)      (Podpis składającego oświadczenie) 


