,,I Ty możesz zostać Pitagorasem“
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów klas III Szkół Podstawowych
województwa pomorskiego
XIV edycja
Gdańsk 2019

REGULAMIN KONKURSU

1. Wstęp
1) Niniejszy Regulamin określa zasady zorganizowania i przeprowadzenia
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „I Ty możesz zostać Pitagorasem“,
adresowanego do uczniów klas III Szkół Podstawowych województwa pomorskiego,
którego Organizatorami są:
a. Prezydent Miasta Gdańska,
b. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku wyznacza koordynatora konkursu.
2) Konkurs przeprowadzany jest cyklicznie, raz w roku i składa się z:
a. I dnia – rozwiazywanie zadań konkursowych,
b. II dnia – uroczyste nagrodzenie Laureatów.
2) Szczegółowe informacje o konkursie, w tym lista uczestników i wyniki, umieszczone
są na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika
w Gdańsku, w zakładce Konkursy, Pitagoras. Bezpośredni adres internetowy do
informacji: http://www.sp58gda.internetdsl.pl/index.php?p=konkurs_pit
3) Celem konkursu jest:
a. promowanie matematyki, jako atrakcyjnej dziedziny nauki,
b. rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności samodzielnej pracy
uczniów,
c. wyzwalanie twórczej aktywności,
d. zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,
e. wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej,
ukierunkowanej pracy z nimi,
f. motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do
pracy z młodymi pasjonatami.
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2. Uczestnicy konkursu i zasady ich zgłaszania
1) Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
Regulaminem oraz jego pełną i nieodwołalną akceptacją.
2) Uczestnikami konkursu są uczniowie klas III Szkół Podstawowych województwa
pomorskiego. Dopuszczalne jest zgłoszenie uczniów II lub I klas Szkół Podstawowych,
jednakże przy podjęciu takiej decyzji Zgłaszający powinien wziąć pod uwagę fakt, że
rywalizacja przeprowadzona jest w jednej grupie, a zakres materiału uwzględniony
w zadaniach konkursowych zawiera treści edukacyjne przewidziane w programie
nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej oraz zadania nietypowe, wykraczające
poza zakres tego programu. Dla zachowanie należytego poziomu merytorycznego
konkursu, zgłoszenie Uczestnika/ów powinno być poprzedzone wewnątrzszkolnymi
eliminacjami, których zasady każda szkoła określa samodzielnie.
2) Zasady zgłoszenia Uczestników do konkursu:
a. jeżeli w szkole są dwie lub mniej klas III, to można zgłosić jednego uczestnika,
b. jeżeli w szkole są trzy lub cztery klasy III, to można zgłosić dwoje uczestników,
c. jeżeli w szkole są więcej niż cztery klasy III, to można zgłosić troje uczestników,
d. zgłoszenie ucznia klasy II lub I nie powoduje zwiększenie limitu miejsc
przewidzianego dla uczniów danej szkoły,
e. zgłoszenia do Konkursu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres
a.gorecka@sp58.edu.gdansk.pl
f. poprawne zgłoszenie musi zawierać następujące informacje o:
i. uczestniku:
o imię i nazwisko,
o klasę, szkołę, miejscowość,
o wypełniony i podpisany oryginał Oświadczenia Przedstawiciela
Ustawowego Uczestnika Konkursu (załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu).
ii. nauczycielu lub/i innej osobie przygotowującej uczestnika:
o imię i nazwisko,
o wypełniony i podpisany oryginał Oświadczenia Nauczyciela/Osoby
Przygotowującej Uczestnika Konkursu (załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu).
iii. opiekunie (osoba, z którą uczestnik przybędzie na konkurs):
o imię i nazwisko,
o nr telefonu,
iv. szkole:
o informację o liczbie klas III w Szkole,
o mail szkoły.
g. Zgłoszenie bez wszystkich wymaganych informacji będzie miało status
„zgłoszenia częściowego” i jeżeli nie zostanie uzupełnione, uczestnik nie będzie
mógł wziąć udziału w konkursie. Oświadczenie Przedstawiciela Ustawowego
Uczestnika Konkursu i Oświadczenie Nauczyciela/Osoby Przygotowującej
Uczestnika Konkursu będzie można przekazać do sekretariatu konkursu w dniu
rozwiązywania zadań konkursowych, najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem
konkursu.
h. W razie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych można zrezygnować
z udziału w konkursie bez informowania koordynatora lub dokonać zmiany
uczestnika. W drugim przypadku, informację taką należy przekazać najpóźniej na
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48 godzin przed rozpoczęciem Konkursu, zachowując zasady, jak przy zgłoszeniu
uczestnika.
3) W ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia, na adres mailowy z którego zostało ono
wysłane, nadejdzie potwierdzenie zgłoszenia zawierające min.: status zgłoszenia
i kod uczestnika. Każdy z uczestników konkursu musi znać swój kod. W razie braku
otrzymania potwierdzenia zgłoszenia w podanym terminie należy przekazać
stosowną informację sms na nr telefonu koordynatora konkursu.
4) Zgłoszenie do konkursu nie wiąże się z wniesieniem opłaty wpisowej. Organizator nie
zwraca kosztów poniesionych przez uczestnika konkursu lub jego opiekuna
związanych z wzięciem udziału w konkursie. Jeżeli uzyskanie nagród w konkursie
wiązałoby się z powstaniem jakichkolwiek zobowiązań finansowych wynikających z
funkcjonujących przepisów prawa, obowiązek ten spoczywa na uczestniku konkursu
lub jego opiekunie prawnym.
3. Przebieg konkursu, wyniki, nagrodzenie Laureatów
1) Rozwiązywania zadań konkursowych przez uczestników odbędzie się w oznakowanej
sali konkursowej/salach konkursowych. Poszczególne miejsca nie są przypisane do
uczestnika, a każdemu przysługuje jedno, (ławka i krzesło). Można wybrać dowolne,
po przybyciu do sali konkursowej.
2) W czasie rozwiązywania zadań konkursowych opiekę nad uczestnikami sprawuje
Komisja Konkursowa i/lub wyznaczone przez nią dodatkowe osoby, a opiekunowie
uczestników konkursu (osoby z którymi uczestnicy przybyli do SP58 w Gdańsku)
przebywają poza salą konkursową.
3) Prace konkursowe realizowane są w arkuszach, których właścicielem jest Komisja
Konkursowa. Każdy uczestnik konkursu podpisuje swoją pracę własnym kodem
uczestnika. Prace, których autorów nie będzie można w ten sposób jednoznacznie
zidentyﬁkować nie będą oceniane. Jeżeli opiekun lub nauczyciel chciałby mieć wgląd
w pracę zgłoszonego przez siebie uczestnika, uwagę taką należy dopisać do
zgłoszenia.
4) Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielnie, tzn. bez pomocy osób trzecich,
czy urządzeń technicznych, takich jak kalkulator lub urządzenie telekomunikacyjne,
rozwiązanie zadań konkursowych o różnym stopniu trudności i związanej z tym różnej
punktacji, w wyznaczonym na to czasie. Suma wszystkich punktów, uzyskanych w
wyniku rozwiązania zadań konkursowych, decyduje o lokacie w konkursie. Im większa
suma uzyskanych punktów, tym wyższa lokata. Jeżeli wśród zadań znajdzie się
„zadanie z treścią” to dla uzyskania maksymalnej możliwej ilości punktów za to
zadanie należy przy nim podać pisemnie: poprawny wynik, sposób dojścia do
rozwiązania i pełnym zdaniem odpowiedź. Stwierdzenie przez Komisję Konkursową
niesamodzielnego rozwiązywania zadań konkursowych przez uczestnika konkursu
może być podstawą do obniżenia punktacji zadania konkursowego.
5) Jeżeli nie zdarzy się sytuacja nadzwyczajna, uczestnik konkursu nie może opuścić
miejsca rozwiązywania zadań konkursowych przed upływem czasu na to
przeznaczonego. Niedostosowanie się do tego wymogu skutkuje obniżeniem
punktacji pracy lub wykluczeniem z konkursu.
6) W razie naruszenia przez uczestnika konkursu zapisów niniejszego regulaminu
odpowiednie adnotacje muszą znaleźć się na karcie pracy tego uczestnika.
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7) Zdobywcy I, II, III miejsc i wyróżnień uzyskają tytuł Laureata Konkursu, dyplomy
i nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnika. Wyniki konkursu będą
zawierały następujące dane:
a. Laureaci:
i. kod uczestnika, imię i nazwisko, klasa, szkoła, miejscowość, imię
i nazwisko nauczyciela lub osoby przygotowującej do konkursu, lokata, ilość
uzyskanych punktów,
b. pozostali uczestnicy:
i. kod uczestnika, ilość zdobytych punktów.
8) Laureaci konkursu za pomocą poczty elektronicznej zostaną poinformowani
o uzyskanej lokacie i zaproszeni na uroczyste nagrodzenie i wręczenie nagród.
9) Nieodebrane dyplomy i nagrody będą przechowywane w SP58 w Gdańsku z prawem
ich odebrania, po wcześniejszym kontakcie z koordynatorem konkursu. Taka forma
odbioru dyplomów i nagród nie będzie miała uroczystego charakteru. Po upływie
terminu określającego prawo do odbioru dyplomów i nagród konkursowych, prawo
to wygasa, dyplomy ulegną zniszczeniu, a nagrody zasilą pulę nagród kolejnej edycji
konkursu.
10) Wszelkie sprawy sporne, związane z konkursem, należy zgłaszać na adres poczty
elektronicznej a.gorecka@sp58.edu.gdansk.pl w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia
wyników.
11) Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania dokumentacji fotograﬁcznej
przebiegu konkursu, w tym zdjęć jego uczestnikom i opiekunom uczestników. Może
ona w całości lub częściowo zostać opublikowana na stronie internetowej Szkoły
Organizatora i wykorzystana do promocji kolejnych edycji konkursu.
4. Pozostałe informacje
1) Program konkursu
Data

Godzina

Punkt programu

08.04.2019 (poniedziałek)

00.00

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń.

17.05.2019 (piątek)

20.00

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń.

17.05.2019 (piątek)

21.00

Opublikowanie listy uczestników.

23.05.2019 (czwartek)
I dzień konkursu

10.00-10.15

Rozpoczęcie konkursu.

10.15-11.45

Rozwiązywanie zadań
konkursowych.

11.45-12.15

Zakończenie I dnia konkursu.

26.05.2019 (niedziela)

08.00

Opublikowanie wyników konkursu.

30.05.2019 (czwartek)

20.00

Koniec terminu odwołań.

04.06.2019 (wtorek)

12.00-12.30

Uroczyste nagrodzenie Laureatów
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II dzień konkursu
14.06.2019 (piątek)

i zakończenie XIV edycji konkursu.
12.00

Ostateczny termin odbioru nagród.

2) Dane kontaktowe:
a. Organizatora konkursu:
i. Szkoła Podstawowa nr 58 im. K. Sołtysika, ul. Skarpowa 3 80-145 Gdańsk,
ii. mail
sekretariat@sp58.edu.gdansk.pl
iii. telefon
58 302 23 91, tel. 58 302 22 09
b. Koordynatora konkursu:
i. imię I nazwisko
Anna Górecka
ii. mail
a.gorecka@sp58.edu.gdansk.pl
iii. telefon
605 41 39 57
5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

1) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach Przewidzianych
w Rozporządzeniu 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 (RODO)
2) Współadministratorami danych osobowych są: Prezydent Miasta Gdańska - Miasto
Gdańsk, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 oraz Szkoła Podstawowa nr 58
im. K. Sołtysika, ul. Skarpowa 3 80-145 Gdańsk reprezentowana przez Dyrektora
Szkoły.
3) Kontakt do inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych: adresu e-mail: iod@sp58gda.internedsl.pl
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
a także w celach promocji konkursu oraz jego Organizatorów.
5) Dane osobowe nauczyciela będą przetwarzane na podstawie podpisanej przez niego
zgody, a uczestnika konkursu na podstawie podpisanej zgody przez jego
przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wzory zgód stanowią
załączniki do Regulaminu.
6) Dane uczestników konkursu oraz nauczycieli będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
7) Przedstawicielom ustawowym oraz nauczycielom przysługuje prawo do:
a.
b.
c.
d.

żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
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e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do
cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody,
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli
uważa Pani/Panu, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa.
8) Organizatorzy konkursu oświadczają, iż dane uczestników konkursu oraz nauczycieli
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
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Załącznik nr 1
,,I Ty możesz zostać Pitagorasem“
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów klas III Szkół Podstawowych
województwa pomorskiego
XIV edycja
Gdańsk 2019

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU

Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Nazwa i adres szkoły

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w XIV edycji Wojewódzkiego
konkursu matematycznego przeznaczonego dla uczniów klas III województwa pomorskiego „I Ty
możesz zostać Pitagorasem”, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 58 im. Kazimierza
Sołtysika w Gdańsku
2. Znam i akceptuję zapisy regulaminu w/w konkursu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu zawartych w
zgłoszeniu w związku z jego udziałem w konkursie.
4. Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdańska oraz Szkoły
Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku danych osobowych (imię/nazwisko), oraz
wyników uzyskanych przez moją córkę/mojego syna w konkursie, a także jej/jego wizerunku.

miejscowość, data

czytelny podpis, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO)
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Załącznik nr 2
,,I Ty możesz zostać Pitagorasem“
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów klas III Szkół Podstawowych
województwa pomorskiego
XIV edycja
Gdańsk 2019

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/OSOBY PRZYGOTOWUJĄCEJ UCZESTNIKA KONKURSU

Imię i nazwisko

1. Znam i akceptuję zapisy regulaminu XIV edycji Wojewódzkiego konkursu matematycznego
przeznaczonego dla uczniów klas III Szkół Podstawowych województwa pomorskiego „I Ty
możesz zostać Pitagorasem”, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 58 im. K. Sołtysika w
Gdańsku.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnika
konkursu w związku z jego udziałem w konkursie.
3. Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdańska oraz Szkoły
Podstawowej nr 58

im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku moich danych osobowych

(imię/nazwisko) oraz mojego wizerunku w razie, gdyby mój uczeń znalazł się w gronie Laureatów
tego konkursu.

miejscowość, data

czytelny podpis, imię i nazwisko

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO)

Regulamin XIV edycji Wojewódzkiego konkursu Matematycznego
„I Ty możesz zostać Pitagorasem”
Gdańsk 2019

strona 8 z 8

