Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

zaprasza młodzież klas ósmych na
I Powiatowy Konkurs Matematyczno – Fizyczny
POCIĄG DO MATEMATYKI I FIZYKI
Regulamin konkursu
I INFORMACJE OGÓLNE:
1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich
w Zgorzelcu, ul. Partyzantów 4, 59-900 Zgorzelec, tel.75 77 52 512,
e-mail: zgorzeleclo@lo.zgorzelec.org .
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i fizycznych uczniów,
motywowanie i mobilizowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania problemów
przedmiotowych, budzenie nawyku zdrowego współzawodnictwa oraz wspaniała zabawa.
4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych.
II ORGANIZACJA KONKURSU:
1. Konkurs jest konkursem grupowym. Z każdej szkoły można zgłosić jeden zespół
składający się z trzech uczniów.
2. Udział uczniów w konkursie jest możliwy po zgłoszeniu uczniów przez nauczyciela.
Zgłoszenia należy dokonać do 21.03.2022 r.
3. Zgłoszenie następuje po przesłaniu na adres mailowy następujących danych: nazwa, adres
i telefon szkoły, imiona i nazwiska uczestników, imię i nazwisko nauczyciela
odpowiedzialnego za uczniów – zgłoszenie w załączeniu; zgoda RODO ucznia i opiekuna.
4. Planowany termin konkursu: 05.04.2022 r. godz.1000.
5. Konkurs ma charakter stacji, w których uczniowie zatrzymają się między innymi nad
krzyżówkami, rebusami, zagadkami logicznymi, zagadkami z zapałek, kołem fortuny,
składaniem brył, doświadczeniami fizycznymi, a nawet rymowankami. Na każdej stacji
można zdobyć określoną liczbę punktów. Ważny jest też czas wykonania zadania.
6. Zakres wiedzy uczestników konkursu obejmuje program szkoły podstawowej, a zadania
konkursowe są zadaniami o podwyższonym stopniu trudności.
7. Wygrywa zespół z największą liczbą punktów. W sytuacji remisu następuje „dogrywka”
polegająca na rozwiązaniu zadania dodatkowego.
8. Opiekunowie uczestników nie biorą udziału w konkursie.
9. Za poprawny przebieg konkursu odpowiedzialny jest organizator.
III POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu oraz
udostępnianie wizerunku.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4. Wszelkie sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
Dyrektor Szkoły
Dorota Chitruń

